
 فيلأت
 جملا يإنئيلانيزهثمفلا ظفاخلاماّمإلا
 ةشعللا ةيدإكهَبلا نل اب اهش نبا نه لاذع

 هنالك شف ونلا

 سجا ةيماربا طوؤانرالا بس

 لو الاوز

 م10 - ه8



 رشانلل ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ةنماثلا ةعبطلا

 م۱۹۹4 / ه8

 تيل هقادتتع اتم  ةبطتصلا؛طو توريس  ةلانيتلا ةسسؤم قيل قم
 تارشوم اشرب ۷21۰: . ص 2713+ ۳۱۹.۹ _ ۸۱0۷۲ : شک لول عيزوتساو شننو ةعابصمل







 هم ا ېو

 كم دهم

 هلضف نم ديزمب نيركاشلا دعوو «مجلا وج نجا يذلا دعا

 . هبحصو هلآ ىلعو دمحم انين ىلع مالسلاو ةالصلاو «ميمعلا
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 انتملك عمجب ةبّيطلا دالبلا هذه يف امركأ دق - العو لج - هللا نف

 ةملكف ؛«هللا لوسر دمحم هللا الإ ةلإ ال» ةدلاخلا مالسإلا ةيار تحت

 ءاهل ًاراعش اهثذختاو «دالبلا هذه هيلع تماق يذلا ساسألا يه ديحوتلا

 نب زيزعلادبع كلا كلذ دّكأ ؛اهماظنل ًاساسأو ءاهتايحل ًاجهنمو

 ةنس لاوش نم سماخلا يف ضايرلا ةنيدم لخد نيح دوعس لآ نمحرلادبع

 نم دمتسملا ؛هدادجأو هؤابآ هيلع راس يذلا جهنملل ًارارمتسا؛ه 4

 . هلت هلوسر ةّئسو هللا باتك

 كلملا لوخد ىلع ماع ةئام رورم ةبسانمب لافتحالا ةركف تءاج دقو

 ًاديكأت ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا سيسأتو «ضايرلا ةنيدم زيزعلادبع

 ئدابملاو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيلع تراس يذلا يوقلا جهنملا رارمتسال

 سسؤملا اهب ماق يتلا ةكرابملا دوهجلا ضعبل ًادصرو ءاهيلع تماق يتلا ةيماّسلا

 «هلضفل ًانافرع ةكلمملا ديحوت ليبس يف - هللا همحر - زيزعلادبع كلما

 تقّقحت يتلا ةينطولا تازاجنإلاو بساكملا زربأل ًاليجستو «هقحب ءافوو

 . ةمداقلا لايجألل اهب فيرعتلاو «ماع ةئاملا لالخ هئانبأ دهع



 ةبسانملا هذهب لافتحالل ةّماعلا ةنامألا اهردصُت يلا ةيملعلا لامعألا امو

 اهلوصأ ؛ ملع ةحود لظ يف ةرهازلا دالبلا هذه ةضهن ىلع ٌةقداص دهاوش الإ

 دوم ادیت ءسسؤملا كلملا اهسرغ ىَلوت «ةتبان اهعورفو ةتباث

 عفتناو ءاهريخ البلا معف ؛اهرمث دازو ءاهّلظ دتما ىتح اهتياعر اولصاوف

 . عيمجلا اهب

 زيزعلادبع كلما ةلالج َرمأ نأ قبس ىتلا بتكلا دحأ باتكلا اذهو

 ةحضاو ةلالد ىطعي ام ؛ةصاخلا هتقفن ىلع اهرشنو اهعبطب - هللا همحر-

 «هبالطب هتيانعو ‹ءهلهأل هميركتو «هرشن ىلع هصرحو «ملعلاب همامتها ىلع

 عم باتكلا اذه عبط ةداعإب - هللا هظفحي - نيفيرشلا نيمرحلا مداخ رمأ دقو

 -هللا همحر a كلملا اهعبطب رمأ نأ قبس يتلا بتكلا نم ةعومجم

 هذه نوكت نأ اني ير «ةكرابملا ةبسانملا هذهب لافتحالا تاّيلاعف نمض اهرشنل

 نأ قيلحت وأ نع نب تكلا هذه نف قلع جا اه ىلع لمم ةعبطلا

 نيركاشلا تدعو دقو ءانيلع كتمعن ميظعب ثّدحتنو «كركشن اإ مهللا

 .لاوزلا نم اهظفحاو ؛ةمعن اهمدأف «ديزملاب

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انين ىلع كرابو مَّلسو هللا ىلصو

 ضايرلا ةقطنم ريمأ

 لافتحالل ةيريضحتلا ةنجّللا سيئرو ايلعلا ةنجّللا سيئر

 زيزعلادبع نب ناملس



 ناس
 انقفوو « مانألا ريخ ةنسب انمركأو « مالسإلا نيدل اناده يذلا هلل دخلا

 هللاب نمؤي يذلا يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .هتاضرمو هتعاطل

 رايخألا هباحصأو هلآ ىلعو ةمالل َّحَصْنو «ةنامألا ىدأو اسلا غلب «هتاّملکو

 .نيدلا موي ىلإ ٍناسحإب مهيعباتو «َنيِجَتُْملا

 نم ٍاقتنم ًاثيدح نيسمخ حرش ُنّمضتي «لفاح ميظع ٌباتك اذهف «دعبو
 هللا ٌصخ امم يهو ءةليلق ظافلأ يف ةريثك ٍناعم اهتحت جدني لَك هملك عماوج

 . لكك هلوسر هب

 ىفوتُملا يباطخلا ميهاربإ نب دمحم نب دمخ ناقيلس و بأ مامإلا راشأ دقو

 ٦٤/١ «(ثيدحلا بيرغ» هباتك يف لو هملک عماوج نم ریسی ىلإ ه(۳۸۸) ةنس

 املَعو « هتوبنل اعد اهلعج يتلا ملكلا عم اوجب لكي هلوسر هللا دم دقو :لاقف

 الو ةظفح نيعماسلا ىلع لمسي ءريثكلا ْمّلِع اهنم ليلقلا يف محل م

 انف قوس دقو اهنا مدعي مل E عماوجلا عبتت نمو س مهدي

 ءاهتاوخأو اهرئاظن نم اهءاروام ىلع لذ افورح اهتلثمأ نم كل ثنتكو اور
 مهتم ىعسيو .مهؤأمد ۇفاكتت ٌنونمؤملا» : هّلوق ماكحألاو اياضقلا يف اهنمف

 دوم ةيراعلاو «ةدودرم ا : هلوقو «مهاوس نم ىلع ا مهو «مهاندأ

 نانمضتي امهظافلأ ةفخ ىلع ناثيدحلا ناذهف .«مراغ ميعَرلاو « يضقَم نيّدلاو

 . (ةيفاعلاو َنيقيلا هللا اوسو : لِ هلوق اهنمو .لاومألاو سفنألا ماكحأ ةماع

 كالم نأ كلذو ءةرخآلاو ايندلا | ريخب ةطيحم اهدجت ةعماجلا ةّيصولا هذه لّمأتف

 لكو ردع اهم نشب اغ لک «ةيفاعلا ايندلا رمأ كالمو , ٌنيقيلا ةرخآلا رمأ
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 دخ هفورح ةّلقو هتزاجو ىلع مالكلا اذه راصف ردك ةيفاعلا اهبحصت مل ةمعن

Eايندلا حلاصم ٌةماع ًانمضتم رخآلا هرطشو نيدلا رمأ . 

 ا نيدلا ب قت مالسإلا خيش يتفملا ظفاحلا ْمامإلا ىلمأ مئ

 ًاسلجم ھه ۴۳ ىفوتملا حالصلا نات نييشلا قرر ربشلا ىسوم نب نامشع

 نيدلا ٌرادم نإ :لاقُي يتلا ٌعماوجلا ٌتيداحألا هيف عمج ةيلكلا ثيداحألا :هاّمس

 هسلجم لمتشا دقو «ةزيجولا ةعماجلا تاملكلا نم اهانعم يف ناك امو ءاهيلع

 .ًاثيدح نيرشعو ةتس ىلع اذه

 ىفوتملا يوونلا فرش نب ىبحي ايركز ابأ ةودُفلا دهازلا مامإلا هيقفلا َّنِإ مث
 نينثا مامت اهيلع دازو «حالصلا ْنبا اهالمأ يتلا ثيداحألا هذه ذخأ ه ۷١ ةنس

 ءاهعمج يتلا نوعبرألا هذه ترهتشاو «نيعبرألاب هباتك ىّمسو .ًاثيدح نيعبرأو
 . هللا هر هدف نتخو اهعماخ لك ةكرج اهيا عفنو ءاهظفح َرْثكو

 عماوج نم رخ ثيداحأ ةينامث هلك كلذ ىلإ ٌّمض بجر نبا ظفاحلا نإ مث
 هللا زاختسا مث .ًاثيدح نيسمخ تغلبف « مكحلاو مولعلا عاونأل ةعماجلا ملكلا

 هللا رسي ام حرش نمضتي باتك عمج يف - ملعلا ةبلط نم ةعامجل ةباجإ - ىلاعت
 . اهينابمو اهدعاوق نييبت نم هناحبس هب حتفي ام دييقتو ءاهيناعم نم

 ٍحرشو ءاهبيرغ ريسفتو ةيوبنلا ثيداحألاب هقفتلاب اذه هحرش يف ىنتعا دقو

 فالتخاو هقفلا نم اهيلع ُبَنرَي امو ءاهماكحأ نايبو ءاهفلتخم ٍليوأتو ءاهيناعم

 اهلفحأو ءةيمهأ اهرثكأو ءانيلإ تهتنا يتلا "”حورشلا ٌلَجَأ نم ناكف «ءاملعلا
 . دئاوفلاب
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 :لاقف «حرشلا يف اهعبتا يتلا ةقيرطلا نع اهيف نابأ ةزجوم ةمدقمب هأدب دقو

 ثيداحألا هذه اهتنمضت يتلا ةيوبنلا ظافلألا حرش الإ يضرغ نم سيل هنأ ملعا
 ثيداحألا هذه ةاور مجارت يف هللا همحر خيشلا ظافلأب ُدّيقتأ ال كلذلف «ةيلكلا

 ءاهيلإ وزعي يتلا بتكلا ىلإ وزعلا يف هظافلأب الو . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم
 نضرغ يل: يبل هنأ ءكئملعأ دق تالا كلذ ىلع لدي يذلا يملا قنا اإ
 مكحلاو بادآلا نم هتنمضت امو « عماوجلا ةي ّيبنلا تاملك يناعم حرش يف الإ

 . عئارشلاو .ماكحألاو «فراعملاو
 كلذب َمَلْعُيل هدانسإ ىلإ ثيدحلا حرش يف مالكلا لبق ةفيطل ةراشإ ريشاو 2 4 0

 كلذ يفناكنإثيداحألا نمهانعم يف يوزام ضعبركذأو «ههفعضوهثوقوهتحص

  ۲٣عوبطم وهو ھه( .

 يفوطلا يلبنحلا يوقلا دبع نب ناميلس نيدلا مجن مامإلاو )ت۷٠٠١(ه.

 ٤ - .ه(171ت) يناهكافلا يردنكسإلا يمخللا يلع نب رمع نيدلا جاتو

 © - .ه(۷۸۸ت) يطلملا دمحم نب اجيرس نيدلا نيزو

 "  عوبطم وهو ه(/١4ت) ينازاتفتلا رمع نب دعس ا د ةمالعلاو .

 - يزيربتلا نسحلا نب فسوي نيدلا لامجو )ت8١4(ه.

  6نباب فورعملا يراصنألا دمحأ نب يلع نب رمع صفح وبأ نيدلا جارس ظفاحلاو

 نقلملا )ت٤ 8٠١(ه.

 ٩ نيدلا يفص نب نمحرلا دبع نيدلا نيعم ةمالعلاو )ت9٠8(ه.

 ٠ يطويسلا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلاو- )ت91١١(ه.

 ١- يمئثيهلا يكملا رجح نب يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةمالعلا

 عوبطم وهو ه(917ت) .
 ١١- .ه(91/4ت) يدابعلا يدعسلا دمحم نيدلا حلصم ةمالعلاو

  - ۳يكملا يورهلا يراقلا دمحم ناطلس نب يلع نيدلا رون ةمالعلاو )ت١١١5(ه

 عوبطم وهو .
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 ملوأ ةريغ بابلا يف نكي مل نإو عيبا هركذ يذلا او ء يش بابلا

 .هّلُك كلذ ىلغ ثهبن «هريغ هيف حصي د نكي

 : يه ءايشأ ةلمج هحرشل ٌفلؤملا ىّدصت ثيدح لك رثإب ءىراقلا ىريو

 «هتركاذ هتعو امم مجاعملاو ننسلاو ديناسملاو حاحّصلا نم ثيدحلا جيرخت - ١

 نم هتجرد ٌنايبو ءاهتحص يف قيقدتلاو ءاهنيب ةنراقملاو .هظافلأو هقرط ٌداريإو

 ال راص ىتح هيف هتقو مظْعم فرصو ءةياردو ٌةياور ثيدحلا ٌملع هيلع بلغ

 . هيف هنم نقتأ ري ملو هب الإ فرعي

 هل ضرْعَي يذلا ثيدحلا ىنعم ولجت يتلا ةينآرقلا تايآلاب ٌداهشتسالا -
 كلذب هلافتحاو ءاهنم دارملا نايب يف فلسلا نع روثأم وه ام لقنو « هحضوتو

 .هدهاوش نم ةرادصلا ةر اهلالحإ يف

 هنمضت يذلا ىنعملا يف درو امم ةيوبنلا ثيداحألاب داهشتسالا نم هراثكإ -

 نركب اهني مرحي ١ ر ال اههجو ىلع اهب يتأي «هحرش ددصب وه يذلا ثيدحلا

 هظفح ةوق ىلع لدي مخض ددعو ريثك ءيش وهو ءاهرداصم نم اهجیرختو

 . هعالطا ة ةعسو «همهف ةقدو

 فلؤملا نيب دقو «ةرثاكلا ةرثكلا يهو حيحص وه ام اهنم ثيداحألا هذهو

 ىلع صيصنتلاب امإو «حاحصلا باحصأ نم اهيجرخم ىلإ اهوزعب امإ اهتجرد

 «بلغألا معألا يف اهفعض ىلع هبن دقو فيفخ ٌفعض هيف ام اهنمو ءاهتحص
 ريغ يف ةدراو نوكت وأ ,دهاوشلاو تاعباتملل حلصي يذلا عونلا نم يهو
 . ماكحألاو دئاقعلا

 ثيداحألا ةياور يف قيقحتلا يوذ ةمئألا نم ٍدحاو ريغ صخرت دقو

 ٍلصأ تحت ٌجِرَدنَتو ,ٍديدش ريغ اهفعض ناك اذإ اهب لمعلا زاوجو «ةفيعضلا
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 بيغرتلاو ظعاوملاو صصقلاو «قالحألا مئاركو لامعألا لئاضف يف ماع

 . كلذ ىلإ امو «بيهرتلاو

 يف درت يتلا ثيداحألا ىلع دامتعالاب هنيماضم حرشو ثيدحلا ترق رهف د 3

 يف سيل ام سبل ةلازإو ع وااو نصيضختلاو دعا نم اهو هعوضوم

 دارغا جش اتم اذينم اباهسإ حرشلا يف بهسأ دقو .بابلا ثيدح

 . هترخآو هايند نوؤش يف هيلإ ناسنإلا باج يمت اهم دئارقلاو

 ةجاح دشت اه هوب كيلجلا نم هتانغلا ةيهقفلا 00 ٌداريإ - ه

 ا 8 ل «فلسلا ىيات ىلع اول غالطا غا امم

 امو .اهتاياغو اهيمارمب ة ةفرعمو ءاھل مهفتو « لئاسم نم نودهتجي اوناك امو

 ام حجري مث «هليلدب اهنم لوق لكل جتحي هنإف «لئاسملا هذه نم هيف اوفلتخا

 . صنلل قفوأو «ةجحلا يف غلبأ هاري

 ا اوُفصُو نيذلا حلاصلا فلسلا نع ةروثأملا مكحلا نم ةفئاط ركذ - 5

 رۇم مگج يهو ٠ «هب چ e al 4 1 يف سا ٠

 ةصاخب تايقالخألا لوصفو «ةماعب باتكلا اذه نأ ملعلا لهأ ضعب ىريو

 «هباتك يف وه هركذ ام نيب ًايوق ًاطبارت كانه نأو «بجر نبا ةايح نم ريثكلا لثمت

 .هل اومجرت نم هنع هركذ امو

 : حرشلا اذهل ةقباسلا تاعبطلا

 ٌفصو دري ملو (رسترمأ) ةدلب يف دنهلا يف عبط نأ حرشلا اذهل قبس دقو

 0 يف ءاجو هاي تال الو ا لصال
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 نم هللا محريو «تارثعلا يف اتورُذْعَي نأ نيزظانلا نم وجرملاف «ةحيحص ٌةخسن
 . للخلا نم ىأر ام دسو «لطخلاو أطخلا نع افع

 .ه(145) ةنس رصم يف يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم هعبطب تماق مث

 اهتافيرحتو اهتافيحصتب اهل ةقباطم ةروص تءاجف « ةيدنهلا ةعبطلا ىلع ةدمتعم
 ىتلا ةسيفنلا ةيطخلا لوصألا ىلع ةلباقملا ىف انل نيبت امك فلألا ىلع ديزت ىتلا
 TT ١ نف اهيلغ امتنا

 نوقارولا روص 5 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبط ينعأ - ةعبطلا هذه نعو

 . قاوسألا يف اهومّمعو «ةعورشم ريغ ةقيرطب ولو يداملا حبرلاب نوعمطي نيذلا
 يف حرشلا اذه نم ثيداحأ ةينامث ركاش دمحأ ةمالعلا موحرملا رشن دقو

 اهيف لوانت ةليلق تاقيلعت عم «صنلا قيقحت ىلع اهيف رصتقا «لئاسر عبرأ

 ثيدحلاو ةغللا يف ثحابم

 ىلع ًادمتعم حرشلا اذه قيقحتب رونلا وبأ يدمحألا ٌدمحم خيشلا ماق مث

 ه(1184١) ةنس هنم ردصأف «ةيرصملا بتكلا راد يف ةدوجوم خسن ةدع

 یقبت ام رادصإ نع فقوت مث ءًاثيدح نيرشع حرش نانمضتي نيأزج م(1479)
 . اذه انموي ىلإ هسامخأ ةثالث وهو هنم

 حرشلا ااه نيتي يف هيرف لا بيب يلدا لئاوأ يف يل تناكو
 يف هترئاد عاستاو «همهف ةقدو ® ظوفحم ةر هنم یدبتت يذلا لفاحلا

 را ٍلصأ دوجو مدع هقيقحت نع ينفرصُي : ناكو .ًاهقفتو ةياردو ةياور ةنسلا مولع

 ااغ رغ دعب غرا هذه يل ققحي ب نأ ىلاعتو هناحبس هللا ءاش مث «هدمتعأ

 دهع ةبيرق اهلكو «ةححصمو ةلباقم ةسيفن ةيطخ لوصأ ةدع يل رّسيف «ديزت وأ

 ا تو درا قيقرتلا لاو دمخ قع لإ ةا نا هجر اولا
 .هلضف نم ديزملا يف

 : ةدمتعملا لوصألا فصو

 «قشمد ةيرهاظ يف ةدوجوملا يطخلا لصألا نع ةرّوصُم ةخسن : ىلوألا -
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 ءاريخت هللا هازسجف شرحلا ناميلس ةاعسألا ايلا ت ف ا

 E ,ةقرو )۲۳١( اهقاروأ ددعو «(أ) ب اهل انزمرو

 دقو «ءورقمو ٌحضاو يحسن اهطَخو ءًابيرقت ةملك ةرشع اتنثا رطس لك يفو ار

 أطخلاو «ةسافنلاو ةدوجلا يف ةياغ يهو «رمحألاب ةحورشملا ثيداحألا تبتك

 يلعتو اهتميق نم ديزت ةديج تاكاردتساو تاحيحصت اهيشاوح يف ءاج .ٌردان اهيف

 اا
 : هصن ام ناونعلا ةحول يف ءاجو

 فد حر ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا فيلأت «ةيواونلا حرش باتك ١

 ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا نيز ظفاحلا ماشلا

 . هنع يضرو ىلاعت هللا همحر يلبنحلا بجر نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش

 يبأ نيدلا دامع خيشلا ةمالعلا انخيش طخب تدجو لالا دخلا اذ

 ُبتاک لاق : هتروص ام هتمحرب ىلاعت هللا هدمغت يعفاشلا يعاقبلا ليعامسإ ءادفلا

 هفنصم ىلع هنم تأرقو .حرشلا اذن تفوتك ىلاعت هللا َفطَل فرحألا هذه

 هنأ ملعأ ملو « ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت مث «هلصأب كسمم وهو قشم ا علت

 ريهشلا يندملا يزاجحلا رداقلا دبع خيشلا انبحاص نإ مث هلم هدعب فح

 نم اتيب مظن كلذ دعب مث هللا همحر خيشلا ىلع هأرقو «َحرشلا خسن راجحلاب

 : ةلوق وه يذلا ثتيبلاو E ‹«حرشلا حدم يف رعشلا

 انوبغملا عئابلا ناكل ًابهذ هنزوب عاب ول تانك اذه

 انونكم اؤلؤل كلذك اوف ايو ارد هنزوب عاب ول لب
 انوزحم رساخ ةقفصب لقع اذ ناك نإ هعاب دق يذلا عج

 فرو هردصب ناك سانقلل هب قدنأ عفان ملع رد نيك

 انوتفم ًاقمحأ الإ ردلا يل اغب يقابلا هملع رهوج عاب ام

 انيما :الئاقو نيدلاولاو انخويش لکو همحراف ٌبر اي

 هنمبو . . .هنع ىلاعت هللا افع يقشمدلا مث يعاقبلا ليعامسإ ُهبتكو كلذ لاق
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 . ةئمنامثو عبرأ ةنس لاوش عبار يف

 هللا افع ىلبنحلا فسوي نب نمحرلا دبع فيعضلا ريقفلا دبعلا طخ اذو

 : ١٦٠١/٠١ «رمغلا ءابنإ» ىف ظفاحلا همجرت اذه ىعاقبلا ليعامسإو :تلق

 ٌلغتشي ناك , خسانلا يقشمدلا مث يعاقبلا دمحم نب يلع ْنب ليعامسإ :لاقف

 مظن هلو ءريخلاو نيدلا عم سانلل بتكيو ءمُهظعيو مهحصنيو ةماعلل ثيدحلا

 ةدلجم ىف «يراخبلا حيحص)» هطخب بتك دقو «قشمدب هنم يندشنأ نسح

 ٌديزأب تعيبف ءاهيشاوح نم ريسيلا الإ قيرحلا نم تملس «ريظنلا ةمودعم ةدحاو

 «سمخ ةنس رخآ ىلإ اهب ماقأف «سلبارط ىلإ ةنئاكلا يف ٌرفو ءالاقثم نيرشع نم
 .ه(5١85) ةنس مرحملا يف قشمدب تامف عجرو

 هللا همحر فلؤملا ةافو دعب : يأ ,ه(8057) ةنس ةخسنلا هذه تبتك دقو

 :هصن ام ةريخألا ةقرولا ةمتاخ يف ءاج دقف «ةنس نيسمخو عبسب

 هنارفغو هتمحر ىلإ مهجوحأو هللا دابع فعضأ دي ىلع كرابملا باتكلا مت

 هللا افع ىلبنحلا ركب ىبأ نب دمحأ نب دمحم ريصقتلاب فرتعملا ريقحلا دبعلا

 . نيسمخو نيتنثا ةنس مظعملا ناضمر رشاع يف كلذو «هنع

 رياغم طخب ًاضيأ ةريخألا ةقرولا يفف .ه(۳٠۸) ةنس تححصو تلبوق مث

 :هصن ام

 سلاجم ىف ةقاطلا ٌبْسَح هنوعو ىلاعت هللا دمحب ًاحيحصتو ةلباقم غلب

 نيدلا ءالع . . . خيش ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا ةكرابملا ةخسنلا هذه كلام عم ةخسن
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 ةخسن اهنم ‹ خسن رشع نم بيرق ىلع ةلباقم ةكسمملا ةخسنلاو «يدادخغبلا

 : كلذ عمو هناوضرو هتمحرب ىلاعت هللا هدمغت فنصملا طخ اهيلع

 العو هيف َبْيَع ال نم لج اللخلا ٌدُسف ًابيع دجت نإ

 فسوي نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع هناحبس ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا بتكو

 . . .دمحم هلوسر ىلع ًايلصمو هلل ًادماح يلبنحلا

 عماجلا يقرش نويساق لبج حفسب يه ةيئايضلا ةسردملاو :تلق

 ظفاحلا ثيدح راد اهلعجو ريخلا لهأ ةنوعمب هلام نم اهُفقاو اهانب «يرفظملا

 ىفوتملا يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ًءايض ٌثبثلا ٌنقتملا

 ءازجأو ةسيفن ةريثك بتك اهب ناكو «هءازجأو هبتك اهيف فقوأو «ه(5847) ةنس
 .زيزعلا دبع ظفاحلاو «نمحرلا دبع ءاهبلاو «نيدلا قفوم خيشلا فقو نم ةيثيدح

 يف تبه دقو . يلصوملا يلع خيشلاو «لماه نباو « مالس نباو «بجاحلا نباو
 مث «ريثك ءيش اهنم حارو ,ه(599) ةنس يرتتلا نازاق ةبون حلاصلا ةبكن
 . تعجارتو تليامت

 ءنيدلا يقت خيشلا مهنم « ملعلا لهأ نم ةعامج هّدعبو اهفقاو اهب سرد دقو
 وبأو . يسدقملالامكلا نب نيدلا سمشو « ةيحلاصلا لبج بيطخ نيدلا سمشو

 نيدلا نيزو «يسدقملا هللا دبع نب ميهاربإ نب دمحمو «يدعسلا سابعلا

 . ميحرلا دبع نب دمحم نب دمحأو « يبقابقلا نيدلا سمشو «ينارحلا

 ل را ةا هذه فا قادت نامهد :نيعتا خيشلا لاق

 الإ ميدقلا اهئانب نم اهيف قبي ملو (ةلبانحلا عماج) يرفظملا عماجلا حلاصمل
 اا نورت

 دبع نب فسويل ًاخيش ناك فسوي نب ميهاربإ نب نمحرلا دبعو :ُتلق
 :لاقف .54ص «دضنملا رهوجلا» يف هل مجرت دقو «يداهلا
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 لضفلا وذ ةجحلا ةودقلا عرولا دباعلا دهازلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا
 ثدحملا ءىرقملا هيقفلا يلبنحلا لابحلا نب نمحرلا راب أ نيدلا نيز

 ناكو ءامهريغو نارقلاو ملعلا يف مالسإلا خيش ةسردمب ءىرقي ناك .نقتملا

 ةنسلل ًاعبات «نسح مالكو «ةبيط ةيضر سفنو نيدو عردو ًاضرو دهز بحاص

 بتك «فلسلا مالكو ريسفتلاب ةفرعم هل < «مهیلع ًاقيفش ٠ اط امير ةناكألاو

 تاشلا كم وم تاكو جم ا كأ ينك هنإ تع ارارك ةارقلا

 َنِفُدو « يرفظملا عماجلاب ةعمجلا ةالص بقع هيلع يلصو ,ه(875) ةنس يفوت
 . سوؤرلا ىلع تعفر ةلفاح هتزانج تناكو «نويساق حفسب ةضورلا تحت

 يف يواخسلا هل مجرت دقف «يدادغبلا نيدلا ءالع ةخسنلا كلام امأو

 نب ءاهبلا نب ديمحلا دبع نب ءاهبلا نب يلع :لاقف ۲۰۸/١ «عماللا ءوضلا»

 دلوملا يقارعلا لصألا يدادغبلا ,نونلاب يناريرزلا ءالعلا نب دمحم نب ميهاربإ
 نامث ةنس ابيرقت دلو . ءاهبلا نب ءالعلاب ٌفَرْعَيو « يلبنحلا يحلاصلا يقشمدلا مث

 «سدنق نب يقتلاب هقفتف «نيثالثو عبس ةنس يف ماشلا ّمدقو «ةئمناملو ةرشع

 ءارارم سدقملا تيب رازو جحو .لوصألا ذخأ امهنعو «حلفُم نب ناهربلابو

 ىلع «نيحيحصلا» أرق لب «نيريثك ىلع انعم عمسف «قشمد ةيحلاصب ةتيقلو
 ضعب عمس اذكو «حلفم نب ماظنلاو قوتعم نب دمحأ نب دمحم سمشلا

 هعومسم نمو « سدرب نباو ةبحاصلا رظان نباو ناحطلا نبا ىلع هريغو «دنسملا»

 عبس ةنس يف ةرهاقلا مدقو «سراف نبال «ملعلا ذخام» ناحطلا نبا ىلع

 سلاجم يف يدنع رضحو « مهبتارم زييمتل تقولا يسردمل ددرتو «نيعبسو
 يذ ءانثأ ىلإ ماقأو «دنسملا» ضعب يواشلا باهشلا لغو ينم عمسو ءءالمإلا

 « يطسبلا يقتلاك ةبلطلا نم ةعامج سرد نأ دعب هجوت مث ءاهيلت يتلا نم ةدعقلا

 هاقناخلا ةيفوص يف لزنو ءامهريغلو امهل نذأو «يرداقلا رداقلا دبع ديسلاو

 عجر املو .هريغ نمو يدعسلا ردبلا بهذملا يضاق نم شحوتساو «ةينوخيشلا

 نكلو هل هتببحأ امو .ءاضقلا يف حلفم نب ناهربلا نب مجنلا نع ينغلب اميف بان
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 يف ةكمب ًارواجم ناكو « ةكراشمو هقفلل راضحتسا عم ريخلاو ءافصلا هيلع بلاغلا

 . هقفلا كانه أرقأو «نيعست ةنس

 : ةريخألا ةقرولا يفو
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 هخياشملو هيدلاولو هل هللا رفغ يدادغبلا نب يلع نب ٌدمحأ يداهلا هّبر نارفغ

 يداح ,ةعمجلا ةليل اهرخآ سلاجم يف نيملسملا رئاسلو ةرفغملاب مهل اعد نملو

 « هلل دمحلاو « ةئمعستو ثالث ةنس فيرشلا دلوملاب فرشملا لوألا عيبر رشع

 . نيعمجأ ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 «ةرئاسلا بكاوكلا» يف يزغلا نيدلا مجن هل مجرت اذه يلع نب دمحأو

 ةمالعلا خيشلا ميهاربإ نبديمحلا دبع نبءاهبلا نب يلعنبُدمحأ :لاقف 0١

 يقشمدلا يدادغبلا نيدلا ءالع ةمالعلا يضاقلا نبا نيدلا باهش يضاقلا

 ةئمنامثو نيعبس ةنس لوألا عيبر رشاع نينثالا ةليل دلو . يلبنحلا يحلاصلا

 ‹ضئارفلاو هقفلا يف نيزيمتملا ءاملعلا نم ناكو «هريغو هيبأ نع ّملعلا ذخأو

 «لاغتشالا يفو ءاهيف هب سانلا عفتناو ىواتفلاب دصقو ,هبهذم ٌةسائر هيلإ تهتناو

 يف ءاضقلا ةباين هيلإ ضوفو « هيلإ ُقّبسُي مل ٍناقتإ هجو ىلع ةداهشلا يطاعتو

 نيرشعو ثالث ةنس لوألا عيبر يف نيدباعلا نيز ةاضقلا يضاق ةينامثعلا ةلودلا

 د ناكو .ةدابعلاو ملعلا ىلع لبقأو ءاضقلا كرت مث «ةئمعستو

 ذخأ ءاضيأ ةحيشم هلع ةلاوللو .ةخيشم دلاولا ىلع هلو .ٌدجلا مالسإلا خيش

 نم رضحمب ىوتفلا ىلع ةباتكلاب هيلإ راشأ يذلا وهو «هفيلأتو همظن نم ًاريثك هنع

 ةايح يف ةباتكلا نم ًالوأ هعنمي ناكو ‹يزغلا نيدلا يضر مالسإلا خيش هدلاو

 ديع ةليل بتكو ءاهيف هل َنذأف «ةمجرتلا بحاص ةباتكلا يف هل هنذأتساف « هخويش

 ةغلب» باتك يف ةصقلا تيفوتسا امك ةئمعستو نيرشعو نامث ةنس ىحضألا

 راهنلا ةركب يدادغبلا نيدلا باهش خيشلا ًةافو تناك مث «دلاولا ةمجرت يف دجاولا
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 باب ةبرتب نفُدو «ةئمعستو نيرشعو عست ةنس بجر رشع يداح ةعمجلا موي

 . سيدارفلا

 يقابلا دبع نب ليعامسإ ريدقلا هبر فطلو وفع يجار ريقحلا دبعلا هيف علاط - ۲
 هتبقاع نسحأو هل هللا رفغ يومألا فيرشلا عماجلاب سردملاو ظعاولا يجزايلا
 . نیما

 يل الا كلسر» يف يدارملا هل 2 اذه 00 :تلق

 دل درا ا اجال ءاماعلا نم ناك a هيقفلا | ملاعلا یا
 نيالعابتع ناع لكلا كلر هدا قم دب أشنو ايقاف نيسمخلا دعب

 هلو .هب ظعوو , يومألا عماجلاب دافأو سردو . لضفلاب رهتشاو «.. . خويشلا

 بتكو «ريبك دلجم يف تادابعلا عبر ىلإ هيف لصو .هقفلاب «ةيادهلا» ىلع حرش
 ءه(١17١١) ةنس يفوت « متي ملو نيأزج ريسفتلاب «نيلالجلا» ىلع احرش

 .بتاكلا :اهانعم ةيكرت ةظفل يجزايلاو

 ةسردم يف رواجملا يرداقلا . . .ريقفلا دبعلا هيف امب . . . هتعلاطم بعوتسا - ۳

 .ه(١٠1 47/) ةنس .نيما .هحماسو هنع هللا افع ةيرمعلا

 :(ب) ب اهل زومرملا ةيناثلا ةخسنلا

 رطس لك يفو ءارطس ةيحل] ةحفص لك يف .ةقرو )۲۳١( اهقاروأ ددع

 اهيشاوح يفو ءاهيف أطخلا ٌعوقو رُدنَي ةديج ةخسن يهو ءابيرقت ةملك (1)
 . حضاو ءورقم يخسن اهطخو .ةميق تاكاردتساو تابيوصت

 :اذكه هنم ىلوألا ةحوللا ىف ُناونعلا ءاجو

 دباعلا يلوصألا رّسفملا ثِّدحملا ةمالعلا لماعلا مامإلا خيشلا فيلأت
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 قفاو :هصن ام ةريخألا ةقرولا ةياهن يف ءاج دقف .ه(۸۳۸)ةنس تبتك دقو

 لع «ةئمنامثو نيثالثو ةينامث روهش نم درفلا بجر لهتسم يف هقيلعت نم غارفلا

 نب فسوي نب فسوي هنارفغو هبر وفع يجارلا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا ٌدبعلا

 ٌبتكو ءهفلس محرو هل هللا رفغ يعفاشلا يدفصلا نيكل و

 لوطب هللا عتم دحاولا دبع نب يلع نب ليلخ نيدلا سرغ زيزعلا خألا مسرب

 هفلس محرو «نيقيرفلا ريخ نم هاّيإو انلعجو «نيرادلا يف هب فطلو «هئاقب

 ىلع هللا ىلصو «نيملسملا عيمجلو ةرفغملاب هبتاكل اعدو « هيف أرق نم َفّلَسو

 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس

 :هصن ام ةريخألا ةقرولا شماه يف ءاجو

 هللا ىلصو «هفلؤم ىلع اهْضْعَب َلبوُق ةخسن ىلع ةقاطلا بسحب ًةلباقم غلب
 . ملسو دمحم انديس ىلع

 نب يلع نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا خيشلا ةخسنلا هذه كّلمت دقو

 فلؤم «ه(۳٥٩) ةنس ىفوتملا يفنحلا يحلاصلا نولوط نباب ريهشلا دمحم

 ةيرمعلا ةسردملا ىلع اهفقوأ دقو ««ةيحلاصلا خيرات يف ةيرهوجلا دئالقلا»

 هنم ىلوألا ةقرولا سأر يفو «ناونعلا ةحول يف ءاج امك قشمد ةيحلاصب ةنئاكل

0 

 :(ج) ب اهل زومرملا ةثلاثلا ةخسنلا

 "1/5 ماع (۱۲۹۸) مقر ةيرهاظلا يف دوجوملا لصألا نع ةروصم يهو

 .كيالح
 نم ًاثيدح نيسمخ حرش يف مكحلاو مولعلا عماج :ةخسنلا هذه ناونع

 EN نوثالث ةحفص لك يف ‹ةقرو )١66( اهقاروأ ددعو . ملكلا عم اوج
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 «ه(۸۲۸) خسنلا خيرات .ءورقم نكمل الا اي : ةملك (۲۲) رطس لك

 ةقرولا يف ف ءاج دقف «يعفاشلا ردب نب دومحم نب دمحم نب ميهاربإ خسانلا

 : هنم ةريخألا

 نيرشعو نامث ةنس ةدعقلا يذ رشع عسات نينثالا ةليل هقيلعت نم غارفلا ناكو

 نب ميهاربإ جارسلا ءوض ىلع ةعرسب هسفنل هقلع « ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئمنامثو
 «نيملسملا عيمجلو هيف أرق نملو هل هللا رفغ يعفاشلا ردب نب دومحم نب دمحم
 ةيأ يشاوحلا يف سيلف «لباقت مل ةخسنلا هذه نأ نظلا ىلع بلغيو

 . تاحيحصت

 :لاقف 55/١ 6 ءوضلا» يف يواخسلا خسانلل مجرت دقو

 ا هل 00 يناييبقل

 ةئمنامثو رشع ةنس نيعيبرلا دحأ يف دلو . ثدحملا :هل ليق امبرو 0

 فلّصلا نب نامثع رخفلاو نيدلا رصان ن نباو انخيش ىلع ٌعمس هنإ إ :لاقو قشم

 دبع نيزلاو , يداهلا دبع نب نسح نب دمحأ باهشلاو « سدرب 0

 «لئامشلا» ءالعلا ىلع هعمس اممو « يحيرألاو ليلخ خيشلا نب نمحرلا

 ريخألا ىلعو ««يذمرتلا»و دواد يبأل «ننسلا»و «رخفلا فرشألا ةخيشم»و

 :لاق لب «قيرز ينبا نمحرلادبعو هللا دبع ىلع عمس اذكو «يراخبلا حیحص)

 صتخاو .ةماع اهنأ نيب ىتح ٌققوح مث يداهلا دبع ةنبا ةشئاع هل تزاجأ هنإ

 ايعفاش لوحتو هقراف مث هتنبا جوزتو « هريغو نارقلا هيلع أرقو «نونکز اا

 CESS gS «نكامأب سانلا ىلع ملكت دقو رم غ

 ننب نع اعمجتتم ةنسلا لهأ يفأبحم دماحنباك هوحنو يبرع نبا يدقتعم ىلع

 ملاح خيط هناي ىزيضتلا مو ‹ ضيفتسم هيلع ءانثلاو يتلا اهنا ءايندلا

 ًاريثك علاطو «هملقو هناسلب نأشلا اذه مدخ «دمتعم نقتم ررحم ثدحم لضاف

 دلجم يف ًائيش يرذنملل«بيغرتلا» ىلع قلع هنإ :لاقيو :تلق .هبتك نم
 تا دع



 ةحتافلا أرقي ام ًاريثك هنأ ينغلبو «كلذ ريغو سيرارك يف ًادلوم لمعو ‹فيطل

 . ءايحألا يف نآلا وهو «هب ىعامتجا ملعأ مل هنوك عم يل وعدي مث هتعامج يف

 . ىهتنا

 ةنس هتافو ركذو 2560 /1/ «بهذلا تارذش» ىف دامعلا نبا هل مجرتو :تلق

 . ةنس نيعست نم ديزأ نع قشمدب يفوت :لاقو «ه(400)

 : (د) دب اهل زومرملا ةعيارلا ةخسنلا
 ةمالعلا انيخأو انبحاص ُلْجَن طوؤنرألا دومحم ذاتسألا اهنع ةروص انادهأ دقو

 ااا هاطحخ قحلا ىلع ددسو «هاعرو هللا هظفح طوؤنرألا رداقلا دبع خيشلا

 . ءازجلا ريخ هللا هازجف «ملعلا ةمدخ يف هنم

 لك يفو أرطس (۲۷) ةحفص لك يف روطسلا ٌددعو ؛ ةقرو (154) يف عقتو

 تابيوصت اهيشاوح يفو ‹ حضاو يخسن اهطخو ءابيرقت ةملك (14) رطس

 ةدوجلا يف ىلوألا ةخسنلاب قحلت داکتو «تاملكلا نضغبل ريسفتو ‹تاکاردتساو

TT 

 : هصن ام اهنم ةريخألا ةقرولا يف ءاج دقو

 نمل مث .هسفنل هقلعو و نمو هارو هللا دج كرايملا باتكلا مت

 نب دمحأ هتمحرو هبر ة ةرفغم ىلإ مهُجوحأو هللا ديبع لقأ دعب نم ىلاعت هللا ءاش

 ةعيض يهو ادلب يظوزتلا ةفاكع نب روضتس نا وجب اغ و لاا

 كرابملا ءاعبرألا موي يف هخسن نم ٌعارفلا ناكو «ةسورحملا رصم دالبب فيرلاب
 ةنيدمب ةيسكرجلا نوحاطب ةئمنامثو . . . . ةنس مارحلا ةدعقلا يذ رشع ثلاث

 انيسحو « ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ةسورحملا قشمد
 هللا

 . ليكولا معنو
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 .اذه انموي ىلإ ةيقاب اهراثآ لازت الو . يبرع نب نيدلا

 :اذكه ناونعلا ةحول يف حرشلا مسا ءاجو

 يوقلا هبر فطل وفع يجار ريقفلا دبعلا هكلمت ی ا
 يف يومألا فيرشلا عماجلاب سردملاو ظعاولا يجزايلا يقابلا دبع نب ليعامسإ
 ءاهماتخ هللا نسحأ فلأو نيعستو عست ةنس ىلوألا ىدامج رهش رشع عباس

 . نیما

 . ىلوألا ةخسنل :لا ىف هتمجرت تمدقت دقو :تلق

 ثيدح نم فنصملا لوق ىلع ًاقيلعت لوأ هجو )١١( ةقرولا يف ءاج دقو

 عبتأو» هلوق دنع رشع نماثلا ثيدحلا حرش يف اذكو ءانه عقو ادك :ٌتلق
 ءةخسنلا هذه نم لوأ هجو (۷۲) ةقرولا يف وه :تلق «اهحمت ةنسحلا ةئيسلا
 باوصلا ىلع فنصملا هركذ امك ناعمس نب ساونلا وه امنإو .كش الب مهو وهو
 .(اهودتعت الف ول ٌدحو» : هلوق دنع نيثالثلا ثيدحلا حرش يف

 ام «تراغف ةيرس ثعب» : هلوق ىلع ًاقيلعت لوأ هجو (۱۳) ةقرولا يف ءاجو

 : هصن

 .«تاريغملاف» : ىلاعت هللا لاق يعابر فلأب وه امنإو ءًايئالث دجو اذك

 ثيدح يف كلذب حيرصتلا ءاج امك هلوق ىلع ًاقيلعت (017) ةقرولا يف ءاجو
 : هصن ام نامثع

 نإو ةيمدآلا سنج ةهج نم ثالثلا ىف ءانثتسالا نأ يدنع هجوألا :لوقأ
 .هنع يفع يجزايلا ليعامسإ هررحمل ملعأ هللاو .رفكلاو مالسإلا ةهج تفلتخا
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 :لاقف « ىلبنحلا دمحم اذه یجزایلا بقعتو

 يذلاو هللا همحر ظفاحلا هركذ ام هجوألاو .ًادج ديعب هلاق ام لب :لوقأ

 . ىلبنحلا دمحم هبتاك ديدستلا ىلو هللاو ,ديدشلا فلكتلا عم الإ رهظي ال همعز

 فيك الإ هفلت مل» : هلوق ىلع اقا لر هجو )۷٤( ةقرولا يف ءاجو

 ھ۱۰٤۱ /۱۰ /۲۲ یف نامع
 م144۰/01۷
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 ل

 ل يمالّشلا دوعسم ا بأ نب حم نب نسحلا نب نحيل

 ا زو ا ٌيلبنحلا قشم مش

 دعب ه(١۷۳) ةنس دادغب يف ذلو هنأ نا

 .لوغملا يديأب ملعلا ةرضاح دادغب طوقس ىلع ًاماع نينامث مارصنا

 als ا لا يمتني وهو
 دع هدف ‹ حالصلاو

 هيلع أرقي دادغب يف ةقلح هل تناك نسحلا ني نمحرلا
 دقو تدخلا اهيف

 خيشلا وه هوبأو ,20ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ىف وهو ةرم ريغ فلؤملا اهرضح

 عمسو اهب أشنو ه(5١/1) ةنس دادغبب دلو دمحأ نيدلا باهش ثدحملا ٌءىرقملا

 نب بجر دمحأ يبأ يدج ىلع َءىرُف ۲۱۳/۲-۲۱٤ «تاقبطلا ليذ» يف فلؤملا لاق (1)

 هللا دبع وبأ مكربخأ : ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا يف -رضاح انأو  دادغبب ةرم ريغ نسحلا

 نسحلا وبأ انربخأ - ةئمتسو نينامثو تس ةنس  رازبلا مي هارت ن هللا دنع قب دمك

 وبأ انربخأ ىسيع نب لوألا دبع تقولا وبأ انربخأ . . . يعيطقلا رمع نب دمحأ نب دمحم

 يراخبلا انثدح« يربرفلا هللا دبع وبأ انربخأ يسخرسلا دمحم وبأ انربخأ يدووادلا نسحلا

 تعمس :لاق « عوكألا نب ةملس نع ,ديبع ا انثدح ميهاربإ نب يكملا انثدح

 . «رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل ام ّيلع لقي نم» :لوقي لَك يبنلا

 ناكو «دادغبب ثّدح هنأ اهيف ءاجو ۲۳ «ةنماكلا رردلا» يف ةمجرت هلو :تلق

 .هال 4؟ ةنس رفص سماخ يف تامو «هيف دلو هنأل بجرب بقل امنإو ءةبسح ءىرقي
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 اهب عمسف ‹ھ(¥ 4 4)ةنسهدالوأب قش قشمد ىلإ لحر مث ,تاياورلابأر قو ءاهخياشم نم

 صاخ مجعم هلو «هب عفتناو ‹ قشمدب ءارقإلل سلجو .سدقلابو زاجحلابو

 . عضوم نم رثكأ يف «ةنماكلا رردلا» يف رجح نبا ظفاحلا هنم لقن هخويشب

 : ملعلل هبلط ةيادب

 تاقثلا خويشلا نم ثيدحلا هعامسإ ىلع صرح هللا همحر هدلاو ناك

 هل ذخأيو ءةيمالسإلا دالبلا فلتخُم يف ةياورلا يف ةيملع ةرهش مهل نيذلا
 ٌعمس دقف ءلمحتلاو بلطلا ةلصاوم E نوكتل .مهنم تازاجإلا
 «خويشلا نم ريثك ىلع اهريغو رصمو قسم ب قسمدو .دادغبب هدلاو ءانتعاب ثيدحلا

 . مهنم ةفئاط هل ")زاجأو

 : ةزاجإلا يف هخويش

 ليذ» ه(ا/٠4) ةنس ةافوتملا ةيسدقملا ميحرلا دبع نب دمحأ ُتنب ٌُبنيز - ١

 .١ههو ۸۲و ٥۳/۱ «تاقبطلا

 هللا دبع نب قحلا دبع نب نمؤملا دبع لئاضفلا وبأ نيدلا ٌيفص - ۲

 ريغ هتياور هل زوجت امب هزاجأ دقو ه(۷۳۹) ةنس ىفوتملا . يلبنحلا يدادغبلا

 . ٤٠١/۲ «تاقبطلا . ةرم

 «تاقبطلا ليذ» هقحي ال ريغص وهو هسرد رضح دقو تا یف الا

۳/۲ . 

 ىفوتملا يلبنحلا يدادغبلا دمحأ نب دمصلا دبع نب يلع عيبرلا وبأ

 نمضتت اهنأكو «هتافلؤم وأ هتايورم هنع يوري نأب هريغل خيشلا نذأي نأ يه : ةزاجإلا )1(

 هب لاقو ءلمعلا هيلع رقتسا يذلا نإ :حالصلا نبا لاق «هنع هتياورب هل نذأ امب هرابخإ

 .اهب ةياورلا ةحابإو .ةزاجإلا زيوجتب لوقلا مهريغو ثيدحلا ا ريهامج

 د5"



 هسفنل هوبأ اهجرخأ ًاثيدح نوعبرأ هيف ًاءزج ةسماخلا يف هنم عمس ه(1/47) ةنس

 ملف «ةءارقلا سلجم نع دعب ةريخألا ةرشعلا عامس يف لصحو «هيبأ نم هعامسب

 . ۲۹۳و ۱۹۲و ۱۷۹/ ۲و ٦۷/۱ «تاقبطلا ليذ» .ال مأ اهعمسأ ردي

 ليذ» .ه(۷۳۹) ةنس ىفوتملا ىلازربلا دمحم ُنِب مساقلا ظناحلا

 . ۱۹۲و ۱۸٤/۲ «تاقبطلا

 دقو ه(١٤۷) ةنس ىفوتملا ىقشمدلا ىلتلا ناسح نب دمحأ نب دمحم - 5

 . ٤۳٤/۲ «تاقبطلا ليذ» .هدي طخب هتياور زوجت ام هل زاجأ

 يلاوعلا عامس اهريغبو اهب هل ميل ه(٤٤۷) ةنس قشم د ىلإ هوبأ هب مدق دقو

 ءرابكلا e هريغو ثيدحلا يف جرختيلو «مهراصعأ يدنسم ىلع

 0 لك نم ةلطلا اهُمْوي ةيملعلا زكارملا قه: اماه ًازكرم ذئموي قشمد تناكو

 ةرماعلا اهسرادم يف ببس اهيلإ تمي امو ةيمالسإلا فراعملا يقلتل بوصو

 «ملعلا بحب اوفرغ نيذلا نيملسملا ءارمألا دي ىلع اهؤاشنإ مت يتلا ةريثكلا

 اهب عمسف مهل ةمئالملا فورظلا داجيإو « مهمارتحاو هب نيلغتشملا عيجشتو

 نباب ريهشلا هللا دبع نب نسحلا نب ٌدمحأ سابعلا وبأ ةاضقلا يضاق - ١

 . ٤٥۳١/۲ (ةلبانحلا تاقبط ليذ» .ه(١۷۷) ةنس ىفوتملا لبجلا يضاق

 . 585/5 (ةلبانحلا تاقبط ليذ» .ه(۸١۷) ةنس ىفوتملا يحلاصلا

 نب دمحم نب فسوي نب يداهلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا دامع ۴۳

 . ٤۳۹/۲ «ةلبانحلا تاقبط ليذ» .ه(٤٠۷) ةنس ىفوتملا ىسدقملا ةمادق

 دهف نب رصن نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا يقت - ٤
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 «تاقبطلا ليذ» .ه(١95) ةنس ىفوتملا «ةيئايضلا ميق نباب فورعملا

۱/. 

 ناري ن محا يوم نب ةردعا لوا نيدلا رع اعلا ماقإلا عا
 «تاقبطلا ليذ» .ه(/59) ةنس ىفوتملا ةيمالسلا خيش نباب فورعملا

ET 

 هيلع أرق ه(١٠۷) ةنس ىفوتملا اجنملا نيدلا نيز نب ىلع نيدلا ءالع -

 ليذ» .دمحأ مامإلا نع «(هحيحص» يف ملسم اهاور ىتلا ثيداحألا هيف ًاءزج

 . ٤٤۷/۲ «تاقبطلا

 مث يبلحلا يغارملا ةليمأ نب ديرف نب نسح نب رمع رصعلا دنسم -۷

 . ۹۸/۱ «تاقبطلا ليذ» .ه(۷۷۸) ةنس ىفوتملا يزملا مث ىقشمدلا

 ملاس نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم نيدلا سمش رّمعملا دنسملا - ۸

 نبا ىلعو .ًادج هنع رثكأ ءزابخلا نباب فورعملا يدابُعلا يراصنألا يقشمدلا

 جهنملا» يف امك همامتب دمحأ مامإلا ٌدنسم دمحأ فنصملا لاو أرق اذه زابخلا

 .؟/١هال/؟ «دمحألا

 لضفلا ابأ ظفاحلا نأ : ۲٠۲ص ىمساقلل «ثيدحتلا دعاوق» يف ءاجو

 روضحب كلذو «باتكلا ثلث نم رثكأ اهنم سلجم رخآ يف أرق ةيلاوتم سلاجم
 . هتخسنب ضراعي وهو بجر نب نيدلا نيز ظفاحلا

 ةنس ىفوتملا يلبنحلا مجن نب نمحرلا دبع نب فسوي نيدلا سمش - 4

 نب دمحمو هيبأ ىلع هرضح ناك «ريغصلا رز نبا ءزج هنم عمس .ه(ا/ه١١

 /۲۸٦« ۲ «ةلبانحلا تاقبط ليذ» . يريرحلا نئمحرلا دبع نب دمحأو .زابخلا

 . ٤٥١١ ةقرو «دمحألا جهنمل :ملاوو
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 دمحم فيفعلا نب هللا دبع نب فسوي نيدلا لامج يضرفلا هيقفلا ٠

 دبع نم هعامسب هجام نبا ننس هيلع أرق .ه(٤٥۷) ةنس ىفوتملا ىسلبانلا

 . ٠٤١١/۳ «دشرألا دصقملا»و 24١/1 «تاقبطلا ليذ» .ناردب نب ظفاحلا

 ريهشلا يعرزلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش ١-

 «ةنس نم ٌديزأ هتوم لبق هسلاجم مزال ه(١١۷) ةنس ىفوتملا ةيزوجلا ميق نباب

 ليذ» .اهريغو هفيناصت نم َءايشأو «ةنسلا يف ةينونلا هتديصق هيلع َعمَّسو

 . ٤٤۸/۲ «تاقبطلا

 يزاريشلا دنسملا يحلاصلا رمع نب دمحم نب ٌدمحأ نيدلا ٌباهش _ ٢

 . ۲۲۰/۹ «بهذلا تارذش» .ه(الال١) ةنس ىفوتملا يقشمدلا مث «لصألا

 دبع نب نمؤملا دبع نيدلا يفص باحصأ نم ناكو - شابنلا نبا - ۴۳

 نم ةريثك ءازجأ هيلع عمسو «هظفح نم يقرخلا رصتخم هيلع أرق  قحلا

 . ٤۳۲/۲ «تاقبطلا ليذ» .تامملا ىلإ هبحصو «هتافنصم

 جرفلا وبأ يكم نب زيرح نب دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع - 4

 نمش خيشلا وخأ وهو ه(1/59) ةنس ىفوتملا يقشمدلا مث يعرزلا نيدلا نيز

 «لكوتلا» باتك هيلع تعمس :لاقو هتخيشم يف فلؤملا هركذ ميقلا نبا نيدلا

 يف سرادلا» .هنع ةياورلاب درفتو ,رباعلا باهشلا ىلع هعامسب ايندلا نأ خيال

 7١5/5. «بهذلا تارذش»و ٩۹۰/۲-٩4۱ «سرادملا خیرات

 رفظملا وبأو نساحملا وبأ نيدلا سمش ربتعملا ليصألا خيشلا - 6

 لصألا يزاريشلا يلبنحلا نب نمحرلا دبع حصانلا نب ىيحي نب فسوي

 «دشرألا دصقملا» .هاله١ ةنس ىفوتملا يحلاصلا مث يقشمدلا

1-۳/۳ . 

 : نم اهب عمسف ه(٤١۷) ةنس لبق رصم ىلإ لحر مث
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 ركب يبأ نب ىسيع نب زيزعلا دبع نب ليعامسإ نب دمحم نيدلا رصان - ١
 . ١4و ؟١/4 «تاقبطلا ليذ» .اريثك هنع ذخأ ه(1/05) ةنس ىفوتملا يبويألا

 ىفوتملا يموديملا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم حتفلا وبأ نيدلا ردص - ۲

 ۱۸۰و ۱۷۷و 0١5١و ۱۳۸و ١الو ۱۱۸/۱ «تاقبطلا ليذ» .ه(٤٥۷) ةنس

 . ۱۹ر ۱۸۹و ۸۷و ۸۲و

 .ه(١٠٠۷) ةنس ىفوتملا

 ةعامج نب هللا دعس نب ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع نيدلا زع 4

 ىف لاق .ةكمبو رصمب هيقل ه(17/1/) ةنس ىفوتملا ةيرصملا رايدلا ىضاق

 ةيرصملا رايدلا ىضاق . . .زيزعلا دبع رمع وبأ انخيش ناكو : 860/١ «ليذلا»

 مهرمأو كلذ هل اوبتكي وأ ةاضقلا يضاقب هوبطاخي نأ سانلا عنمي اهيضاق نباو
 .نيملسملا ىضاقب كلذ اولدبي نأ

 نيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا يبأ نيدلا نيز ريبكلا ظفاحلا قفارو - ه
 . ٠١١/۳ «رمغلا ءابنإ» .اريثك هعم عمسو ,ه(057٠4) ةنس ىفوتملا يقارعلا

 (هال 4 54) ةنس اهنع لحر امدعب (2)(ها/5/) ةنس اهيف ناكو دادغبب عمسو

 نم

 يرصبابلا نب دمحم نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا لامج ١-

 ينابيشلا يلع نب نمحرلا دبع نب ناميلس ةمجرت يف 44١/57 «تاقبطلا ليذ» يف لاق )١(

 رصق عماجب هيلع َّلّصو «ةئمعبسو نيعبرأو نامث ةنس ةرخآلا ىدامج يف يفوت : يرامرهنلا
 . برح بابب دمحأ مامإلا ةربقمب َنفُدو « هيلع ةالصلا ترضحو «ةفالخلا

 «ليذلا» يف امك جحلا ءادأل هيبأ ةبحصب زاجحلا ىلإ هجوت ةنسلا كلت يفو :تلق

7/۲ 
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 هتءارقب عمسو «ةرم ريغ هلاغشإو هسورد رضح ه(1/00) ةنس ىفوتملا يدادغبلا

 . 455/17 «تاقبطلا ليذ» ثيدحلا

 ىفوتملا يدادغبلا يرصبلا ناردب نب نيسحلا هللا دبع وبأ نيدلا ىفص - ۲

 يراخبلا حيحص هتءارقب عمسو ًاريثك هسلاجم رضحو هيلع أرق ه(/59) ةنس

 . ٤٤٤/۲ (تاقبطلا ليذ» . مساقلا

 . هيلع ةءارق يدادغبلا يلبنحلا ناميلس نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ - ۳

 . ٠١٠/١ (تاقبطلا ليذ»

 ىفوتملا ءىرقملا ىطساولا هيجولا نب نمؤملا دبع نب هللا دبع نيدلا جات - ٤

 .ه(١٤۷) ةنس

 قارعلا ثدحم ينيوزقلا ورمع نب ٌيلع نب رمع صفح وبأ نيدلا جارس  ه

 0 نيدلا حارس مدقو : 454/7 «تاقبطلا ليذ»يفف .ه(١٠۷) ةنس ىفوتملا

 ا ماقأف ٠ دادغب ل ةف رشا يف رازبلا يدادغبلا يلع نب رمع صفح

RS SS 

 بلط يف اهريغو زاجحلاو رصمو سلبانو سدقلا ىلإ هتالحر تلاوت دقو

 اهيلإو ‹ لحتري اهنم «كلذ ءانثأ ىف هرقتسمو هتماقإ نطو قشمد تناكو .«ثيدحلا

 .ه(1/57*) ةنس ىلإ هتالحر تدتما دقو «دوعي

 تيبب هعمس هنأ ا «تاقبطلا ليذ» 00 ةنس ىفوتملا يئالعلا

 . طق اهلصأ مل ينأكو «نيترم الإ ًادرفنم طق ةضيرفلا لصأ مل
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 يبأ نب فسوي نب نامثع نيدلا رخف نم ه(۹٤۷) ةنس ةكمب عمسو -۷
 «ةبهش يضاق نبا» ه(١١٠۷) ةنس ىفوتملا يكلاملا هيقفلا يريونلا ركب

 . 1۸4۸ص

 ليذ» يف اقسلا دمحأ خيشلا نب دمحم نيدلا سمش ةمجرت نم ذخؤيو

 لهأ نم ءالضفلاب ةكمب ىقتلاو ه(1/5) ةنس جح هنأ 455/7 «تاقبطلا

 . ملعلا

 دبع دمحم يبأ نيدلا فيفع اهخرؤمو اهظفاح نم ةنيدملاب عمسو -۸

 .ه(1/56) ةنس ىفوتملا يرطملا يدابعلا يجرزخلا دمحم نب دمحم نب هللا

 . ۳۷١/۲ «تاقبطلا ليذ»

 ىلع لبقأف هقفتلاو خويشلا عامس نم ْعَرف دق ناك ه(٤۷۷) ةنس هيبأ ةافوبو

 ةينملا هتفاو نأ ىلإ ًءاتفإو ًالاغتشاو ًاسيردتو ًافينصتو ةباتكو ةعلاطم همزالو ملعلا

 . هللا همحر ه(۷۹۰) ةنس

 ةا فرتكلا ةي دلا هو احلا دملا سيردتلا لوقف

 ةنس ىلإ اهيف ُسْرَدُي يقبو ه(۷۸۸) ةنس یا نبا !نيدفلا يضاقلا
 ةيبقابقلا دنع ةسردملا هذه تناكو هيف ةيلهألا قحن عم هنم ْتّذخأ مث ء(۷۹۱)

 «ةرامعلا بابي نآلا فورعملا سيدارفلا باب ٌلخاد يومألا عماجلا لامش ةقيتعلا

 .رثأ اهل قبي ملو ترثدنا دقو

 دمحم نب دحاولا دبع نب ٍباّمولا دبع مالسإلا فرش خيشلا اهفقوأ
 ماشلاب ةلبانحلا خيش ظعاولا هيقفلا يلبنحلا يقشمدلا مث , يزاريشلا يراصنألا

 فرش دلاو دحاولا ٌدبعو :تلق .ه(085) ةنس ىفوتملا مهسيئرو هدلاو دعب
 نكي ملو نييقشمدلاو ةسداقملا نيب يلبنحلا بهذملا رشن يذلا وه مالسإلا
 . ماشلا دالب يف الو سدقلا دالب يف ال هلبق فرعي
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 ريبكلا ةيمأ ينب عماج يف ماقت تناك يتلا ءاثالثلا ًةقلح هدلاو ةايح ىف ىلوو

 لبجلا يضاق نبا ةافو دعب  دمحأ مامإلا بهذم باحصأ رابكب ةصاخ يهو -

 .هدلاو ةافو لبق كلذو ه(الال١١ ةنس

 مهيف ظقوُيو «هيعمتسم ةابتنا هيلإ دش ءظعولا نف يف ًايلجم هللا همحر ناكو

 بولسأو « عفان ملع نم هللا هبهو امب هللا نيد يف مههقفيو «ليبنلا ساسحإلا

 بولقلا تلامو «هيلع قرفلا تعمتجا دقو . ةقداص ةينو «عشاخ بلقو ‹عتام

 .هيلإ ةبحملاب

 نآلا فرعتو) نيعاصقلاب يهو «ةيركسلا ثيدحلا رادب نكسي ناكو

 ةمئاق لازت ال يتلا ةيرضيخلا نآرقلا راد بونج ةيباجلا باب لخاد (ةيرضيخلاب
 هفني ملو اهتخيشم یو هنأ دحأ ببب ملو . تام نأ ىلإ اهيف ّلَظ دقو ءنآلا ىلإ

 ةققحتم اهيف سيردتلا ةخيشم ىلوتي نم يف َدَجوُت نأ يغبني يتلا طورشلا نأ عم
 . ةياردو ةياور ثيدحلا ملع يف هنم نقتأ هرصع يف نكي مل ذإ هيف

 «مكحلاو مولعلا عماج نم ةيطخ ٌةخسن دنهلاب ةنتب شخبادخ ةبتكم يفو
 فلؤملا ةخسن نم اهبتك ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم يف اهنع ةروصم ةخسن اهنمو

 ىهتنا دقو ءادلوم يندملا ءابهذم يلبنحلا راجحلا يلع نب دمحم نب رداقلا دبع

 مامت ىلإ سلاجم ةدع يف فلؤملا ىلع اهضرع مث ه(٠۷۹) ةنس اهتباتك نم

 ححصو « هيلع ىنثأف : هطخب هنم ةريخألا ةقرولا يف بجر نبا هل بتكو « عوبسألا

 ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج رشع ىناث ىف هل اهتياور هل زاجأو «هتخسن

 . ةسورحملا قشمدب نيعاصقلاب ةيركسلا تيذحلا رادب ه(1/40) ةنس يأ

 : هذيمالت

 «هنع نوذخأي ةبلطلا هيلع لبقأف «ةدافالل بجر ُنبا ظفاحلا ىَّدصت دقو

 اوناكف « مهنم دحاو ريغ هب جرخت دقو «هتایورم نوعمسيو .همولع نم نوديفيو
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 ذخأ نممف «ةعفان ةيملع ًاراثآ اوفلخو «ةيلاع ٌبتارم اولان ,تاقث َءاملع دعب امين

 : هع

 نب دمح أ نب ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا تاه افلا يضاق - ١

 بجر نبا هزاجأ مه(855) ةنس ىفوتملا ماسرلا نباب فورعملا يلبنحلا يلع

 بجر نبا هخيش باتك طمن ىلع ظعولا يف ٌباتك هلو .ٌديعاوملا لمعي ناكو

 . Yor_o/۷ «بهذلا تارذش» . فراعملا فئاطلب فورعملا

 رمع نب دمحم نب دمحأ نب هللا رصن نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا بحم - ۲

 يف هنم حمس .ه(844 ت) ةيرصملا رايدلا يتفم يرصملا مث ,يدادغبلا
 تارذش» ۲۳۳/۲-۲۳۹ «عماللا ءوضلا» .همزالو هقفلا هنع ذخأو «قشمد

 . ۲٠۰/۷ «بهذلا

 يلبنحلا يقشمدلا مث «يلصوملا نيؤلا هللا دبع نب ناميلس نب دواد - ۳

 نم عيبرلا لصف يف ًاسلجمو ,ةيوونلا نيعبرألل هحرش هنم عمس ه6 تو

 ./۴۳ «عماللا ءوضلا» .هديعاوم روضح عم هفئاطل

 يقشمدلا فسوي نب دمحم نب دمحم نب دمحأ نب نلمحرلا دبع - ٤
 . قشمدب هنم عمس ه(861* ت) ءىرقملا يعفاشلا يكملا لصألا

 نب 0 دبع نيز هيقفلا ثدحملا کک ةمالعلا

YYعماللا ءوضلا» ا ءانثأ ىل ىلإ ةمادق نبال عنقملا لوأ » 

 ٤/ ۸«بهذلا تارذش» ۲٣۳/۷ .

  5يرصملا دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع رذ وبأ هيقفلا

 «عماللا ءوضلا» «19 5/9 «رمغلا ءابنإ» بجر نبا ىلع هقفلا ذخأف ه(5١8)

 . "ا

 مغ



 نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع يلوصألا ةمالعلا مامإلا ةلبانحلا خيش ۷

 هيبأ ةعنص يهو ماحللا نباب ريهشلا يلبنحلا يقشمدلا يلعبلا سابع نب دمحم

 يف ظعوو ءءاتفإلا يف هل نذأ دقو «هب هقفتو بجر نبال ذملتت .(هم١ت)

 «عماللا ءوضلا» ۳٠٠/٤-۳٠۲ «رمغلا ءابنإ» .هدعب هتقلح يف يومألا عماجلا

 . ۲۳۷/۲ «دشرألا دصقملا» ۳۱/۷ «بهذلا تارذش» ۳۲۱-۳۲۰/۵

 ھ۰٥۸ دعب ت) يزملا يسوسرطلا يلع نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع م

 نيعتسي يقارعلا نيزلا ّيلإ لسرأ :لوقي هعمسو «بجر نبا ىلع رضح (ريسيب

 .11/ «عماللا ءوضلا» . يذمرتلا حرش يف يب

 ةنس دلو يلبنحلا يسلبانلا يرفعجلا ميهاربإ نب دمحم ُنِب ٌىلع -4

 هامس مامحلا فصو يف امهدحأ نيفينصت ىلع هل يواخسلا فقو (ه۲٠۷)

 «عماللا ءوضلا» .هقفلا هنع ذخأ هنأكف بجر نبا نع هيف لقن «مادملا فشر»

 . ٥/۷4

 ركب يبأ نب دمحم نب يلع نيدلا ءالع يضاقلا ةمالعلا مامإلا خيشلا ٠

 . ۲٣۲/۲-۲٣۹ «دشرألا دصقملا» 5 «عماللا

 جارسلا دمحم نب ركب يبأ نب يلع نب دمحم نب رمع صفح وبأ ١-

 سلجم قشمدب هنم عمس (ه١٤۸ت) يعفاشلا يقشمدلا ,لصألا يبلحلا

 . ١١١/5 «عماللا ءوضلا» . ةقاطبلا

 لصألا يسدقملا ديعس نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ةكم يضاق - ۲

 «عماللا ءوضلا» . قشمدب هنم عمس (ه855ت) يبلحلا يقشمدلا مث «يسلبانلا

 . ٩/۹

 مث «يبلحلا يراصنألا دمحم نب يلع نب دمحأ نيدلا باهش ۴
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 ماحشلا نباب ريهشلا يومألا عماجلاب نذؤملا يلبنحلا يحلاصلا يقشمدلا

 ٤١/۲ «عماللا ءوضلا» . قشمد يف بجر نبا ديعاوم رضح (ه855ت)

 . ۳٠۰۳/۷ «بهذلا تارذش»

 دمحأ مامإلا تادرفم مظن ٌبحاص وهو قشمد ةيحلاصب يرفظملا عماجلا بيطخ
 ١. اال «بهذلا تارذش» . قشمد ىف هنع ذخأ (هم١٠تو

 ريهشلا يصمحلا ىسوم نب دلاخ نب دمحم نيدلا سمش صمح يضاق -

 . ۱۹۰/۷ «بهذلا تارذش» . قشمد ىف هيلع أرق ةَرهَز نباب

 يقشمدلا ناغوط نب ليلخ نب دمحم هللا ديبع وبأ نيدلا سمش - 15

 «بهذلا تارذش» .قشمد يف هب جرخت ه(۴٠۸ت) يلبنحلا يريرحلا

¥/0. 

 نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش قشمد ةاضق يضاق - ۷

 قشمد يف هنع ذخأ (ه۸۲۰ت) يراصنألا يدعسلا ةدابع

 يف (هال16) ةنس دولوملا هللا رصن خيشلا نب لضفلا وب أ نيدلا بحم -

 . 58/ ةقرولا «دمحألا جهنملا» .ق . قشمد ىف هنع ذخأ دادغب

 نب ميهاربإ نب ركب وبأ نيدلا ردص ةاضقلا يضاق ظعاولا مامإلا - ٩

 : 0۱/۲ «سرادلا» )°4۸۲( ةنس ىفوتملا حلفم نب دمحم

 : ۱۷١/۳ «ةنماكلا رردلا» يف ظفاحلا هنع هلقن اميف يُّجج ُنبا لاق دقو
 قشمدب ةلبانحلا انباحصأ بلاغ هب جرختو

 0 7 ءانث

۳ 
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 يّلجُم مالسإلا خيش ظفاحلا دَحْوألا ٌةمالعلا ُملاعلا ٌمامإلا انًخيشو انديس

 . ۷٤ص «دضنملا رهوجلا» . تامهبملا حضومو تالكشملا

 ٌديحو « ماركلا فلسلا ٌةيقب ظفاحلا ماعلا هاما اا لاق

 . مالسإلا خيش هرهد ٌديرفو «هرصع

 كلذ نم تْبجَعف ءاهيف ٌبنطأف لأسم خيشلا ةرم انل ركذ :لاق هنأ هنع لقنو

 ملف « مهريغو بهاذملا بابرأ نم رضحمب كلذ دعب َتَعَقَوَف ءاهل هناقتإ نمو

 كلذب اهيف تملكت دق سيلا :هل تلق «ماق املف «ةدحاولا ًةملكلا اهيف ْمّلكتي

 اذه يف مالكلا نم تْفخ دقو «هباوث وجرأ امب ملكتأ امنإ :لاق ؟مالكلا

 :نسلعملا

 اميف يّجبح نب دمحأ نيدلا ٌباهش مالسإلا خرؤمو «ماشلا ظفاح لاقو . ۲

 عبتتو للعلاب هرصع لهأ َفرعأ راصو .نَفلا نقتأ :رجح نبا ظفاحلا هنع هلقن

 . ٠۷١/۳ «رمغلا ءابنإ» . قشمدب ةلبانحلا انباحصأ ٌبلاغ هب جّرخت «قرطلا

 ةكربلا ةودّقلا ُدهازلا ٌةمالعلا ُمامإلا حيشلا : يقشمدلا نيدلا رصان نبا لاقو . ۳

 دحأ . . .نيثدحملا ٌديفم «نيملسملا ظعوأ ,ةجحلا ٌةقثلا ُةَدْمُعلا ظفاحلا

 . ١۷٠ص «رفاولا درلا» .دابعلا ءاملعلاو ,داهزلا ةمئأل

 ٌعرَولا ُدهازلا ظفاحلا ةمالعلا ٌمامإلا حيشلا :ةبهش يضاق نبا لاقو . ٤

 . 488/19 / ١ «ةبهش يضاق نبا» . . .نيثدحملا ٌدحوأ «مِهّلِضاِفو ةلبانحلا خيش

 نونف يف رهم «ظفاحلا ثدحملا خيشلا :رجح نبا ظفاحلا لاقو  ه

 . دجهتو ةدابع ٌبحاص ناكو «هيناعم ىلع ًاعالطاو ًاقرطو ًالاجرو ًءامسأ ثيدحلا

 . ٠۷١/۳ «رمغلا ءابنإ»و ۳۲۲/۲ «ةنماكلا رردلا»

 هيقفلاو «ةجحلا ٌظفاحلا ٌمامإلا :دهف نب دمحم نيدلا يقت لاقو .5

 . نيملسملا ظعاو نيثدحملا ديفم ءدابعلا ةمئألاو داهزلا ءاملعلا ٌدحأ .ةدمغعلا
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 . ١۱۸ص «ظاحلألا ظحل»

 .ةلبانحلا خيش دهازلا ظفاحلا ةمالعلا خيشلا : حلفم نبا لاقو . ۷
 /۸١. ۲۷ «دشرألا دصقملا»

 ودق «مانألا ٌدحوأ .مامإلا خيشلا : يداهلا دبع نب فسوي لاقو . ۸
 هيقفلا يلوصألا عرابلا دهازلا هيقفلا ءلئاضفلاو تاتشلا عماج .ظافحلا

 . ثدحملا

 ةعفانلا بتكلا نم كلذ ريغو : هتافلؤم نم ةريبك ةفئاط ٌركذ نأ دعب لاقو
 .مالكو ,دمحأ صوصن نع لئاسملا يف ٌقيقحت هلو ءاهّلم رن مل يتلا ة ةديفملا

 .اهرصح نع ناسنإلا ُرَجْعَي ن او رغ شک اف هلو «باحصألا

 . ٦٤ص «دضنملا رهوجلا»

 ةركذت ليذ» . . . ظعاولا ثّدحملا ظفاحلا مامإلا : يطويسلا لاقو . ٩

 . "۷٠ص «ظافحلا
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 ٠ ةلبانحلا خيش دهازلا ظفاحلا ةمالعلا خيشلا : يميعنلا لاقو . .

 .,ى"5/ «سرادلا»

 داّمُزلا ءاملعلاو رابكلا ظافحلا ةمئألا دحأ ناك : ىميلعلا لاقو . ١

 .١1/١ا/5/9؟ «دمحألا جهنملا» .رايخألا

 ةكربلا ةودقلا دهازلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا :دامعلا نبا لاقو . ١

 . ۳۳۹/٩ «بهذلا تارذش» .ةجحلا ةقثلا ةدمعلا ظفاحلا

 :ةقيئابضت

 ‹ هيف مهرهمأو ‹فينصتلا ىلع هرصع ءاملع ردقأ نم بجر نبا قالا ا

 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف ةعتمم ةديدع فيناصتو «ةديفم ةريثك فيلات فلأ دقف
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 ا

 هصالخإو .هبهاوم ددعتو « هترئاد عاستا نع ءىبنت يهو « قئاقرلاو خيراتلاو

 . هدهزو

 : نآرقلا مولع يفف

 .رصنلا ةروس ريسفت - ١

 ةنس تيوكلاب ةيفلسلا رادلا تّلوت دقو ءصالخإلا ةروس ريسفت - ۲

 فلؤملل ةثلاث ةلاسر ىلع لمتشي عومجم يف نيتروسلا نيتاه عبط م(٩۱۹۸)

 ذاتسألا لضافلا خألا قيقحتب «فلخلا ىلع فلسلا ملع لضف» يه هسفن

 . يمجعلا رصان نب دمحم

 . باتكلا مأ بارعإ -

 . ةحتافلا ةروس ريسفت ©

 . ٥۲۷/١ «نيفراعلا ةيده» يف هركذ ,نارقلاب ءانغتسالا -

 هبتك نم ةددعتم عضاوم يف اهب دهشتسا ةليلق ريغ ةفئاط ريسفتب ينُع دقو

 عصوم يف ّرْسف دق ٍناكم يف لهجلا ام نإف ,ءنارقلاب نآرقلا رسمي وهو .ةريثكلا

 ةحراش اهنإف ,راثآلا نم هللا لوسر نع رثا ام ىلع َّلٌوَع كلذ هايعأ نإف ءرخآ

 نم اودهاش امل كلذب ىردأ مهنإف «ةباحصلا ليواقأ ىلع مث هل ةحضومو «هل

OU SSمما  

 ا ا ار ا ا نبا و ا دهاجمو ريبج

 ةداتقو سا نب عيبرلاو ةيلاعلا يبأو يملا نب ديعسو عدجألا نب قورسمو

 . مهريغو محازم نب كاحضلاو
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 :ثيدحلا يف

 ىلإ هيف لصو هنم ةعطق بتك .يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف . ١
 ُدَجوُي «يراخبلا ىلع هحرش مسا رجح نبا ظفاحلا دمتسا هنمو ءزئانجلا باتك
 ناميإلا باتك نم أدبي :لوألا ,نادلجم قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف هنم

 باتك نم ءاشعلا دعب ريخلاو هقفلا يف رمسلا بابب يهتنيو .رشاعلا ثيدحلا

 بابب يهتنيو «لهألا عم فيضلاو رمسلا بابب أدبي يناثلاو . مورخ هيفو .ةالصلا
 ءةالصلا باتكب أدبي دلجم ةيرصملا بتكلا راد يف دجويو «ةالصلا يف ةراشإإلا

 . مورخ هلوأ يفو فوسكلا باتكب يهتنيو

 ملس نم ملسملا باب :ناميإلا باتك نم حرشلا اذه نم اج لاو
 :هديو هناسل نم نوملسملا

 نع هورمع نب هللا دبع نع «يبعشلا ثيدح نم ُيراخبلا جّرخ : لصف
 َرَجَه نم رجاهملاو «هديو هناسل ْنم نوُملسملا ملَس ْنَم ملسملا» :لاق لب يبنلا

 . «هنع هللا ىهن ام

 ءدلاخ يبأ نب ليعامسإو «رفسلا يبأ نب هللا دبع نع ةبعش ةياور نم هجرخ
 : لاق رماع نع .ٌدواد انثدح : ةيواعم وبأ لاقو : لاق مث « هللا دبع نع يبعشلا نع
 ءدواد نع : ىلعألا دبع لاقو « . . . ةي يبنلا نع .ورمع نب هللا دبع تعمس

 . هللا دبع نع رماع نع

 هلك هدانسإ ًانعنعم ٌتيدحلا ىور ةبعش نأ اذهشب يراخبلا دوصقمو
 نع ىلعألا دبع :لاقف هيف هيلع فلتخاو , يبعشلا نع هاور دنه يبأ نب دوادو
 ركذف هللا دبع تعمس :لاق ماع نع دواد نع ةيواعم وبأ :لاقو .كلذك دواد
 ىلإ ّجاتحا امنإو ءورمع نب هللا دبع نم هل عامسلاب يبعشلا حيرصت هئيدح يف
 مهضعب ةاورلا يقل توبث نودب ُلصتي ٌدانسإلا نأ ىري ال ّيراخبلا نأل ءاذه
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 ةمئأ نإف ءهنع ٍءان ٍدلب لهأ ضعب نع دلب لهأ ضعب ىور اذإ ًاصوصخو «ضعبل

 يف اولاق امك «ةاورلا نادلب دعابتب عامسلا مّدَع ىلع َنوُندتسي اولاز ام ثيدحلا
 . كلذ هبشأ امو ءادردلا يبأ نع بيسملا نب ديعس ةياور

 نياشا دبع عج ةفوكلا لهأ نم وهو يبعشلا ةازر.دق ثيدحلا ادعو

 لل ام كليا جاتحاف قارعلا نكسي ملو ءرصم كرت يزاجح وهو - -ورمع

 «ةعامجلا ماع ةفوكلا ةيواعم عم ٌمدق ورمع نب هللا دبع ناك دقو «هنم هعامس

 نإ :لوقي ورمع نب هللا دبع عمس «ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي ةياور نم

 هناسل ْنِم نوُملسملا مس ْنَم» :لاق ؟ريخ نيملسملا يأ : ب يبنلا لأس الجر

 . يراخبلا ةياور ظفل ٌفلاخُي ظفللا اذهو ««هدّيو

 هناسل نم نوملسملا مس نميف ملسملا رصح يضتقيف «ملسملا» ةياور امأو

 sS لماكلا ٍملسملا :كلذب دارملاو «هديو

 نم نيملسملا ةمالس نإ «بجاولا مالسإلا لامك هنع يفتني هنإف «هديو هناسل

 ديلا ىذأف «دیلابو ناسللاب مارح ملسملا ىذأ نإ «ةبجاو هديو دبعلا ناسل

 .لوقلا ناسللا ىذأو «لعفلا

 نأل ,ثيدحلا اذه يف اذهب ملسملا فصو امنإ ةي ىبنلا نأ ٌرهاظلاو

 لهجي امنإو ءلجو رع هلل ةبجاولا مالسإلا ناكرأب ىتأ دق ًاملسم ناك لئاسلا

 ام هلك ُيبنلا هل َنْيِبف .مالسإلا يف دابعلا قوقح نم بجاولا ردقلا اذه ٌلوخد

 مهئامد ةمرح سانلل نيبو عادولا ةجح يف ّبطخ امل يلي يبنلا نأ اذه هبشيو

 ا :هلوقب كلذ عبتأ . مهضارعأو مهلاومأو
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 .«مهسفنأو مهلاومأ ىلع سانلا هنمأ نم نمؤملاو .هديو هناسل نم نوملسملا

 .ديبع نب ةلاضف ثيدح نم (4851؟ مقر) «هحيحص» يف نابح نبا هجرخ

 هللا قح ركذ نيب ٌمالسإلا يري هيلع َمِدَق نمل عمجي ًانايحأ لك يبنلا ناكو

 : ٌلجر لاق :لاق ةسبع نبورمع نع «دمحأ مامإلا دنسم» يف امك دابعلا ن ل

 000 هلل كبلق ملست نأ :لاق مالسإلا ام هللا لوسر اي

 يبنلا ىتأ هنأ هدج نع «هيبأ نع « «ميكح نب زهب نع ًاضيأ هيفو . «كديو كناسل
 0 : لاق ؟انيلإ انبر هللا كثعب مب هللا هجوب كاسا : هل لاقف «ملسيل هك

 «تيلختو «هلل يهجو تملسأ : لوقت نأ» :لاق ؟مالسإلا ٌةيآ امو :ٌتلق : لاق
 لاقو «ثيدحلا ركذو «مرحم ملسم ىلع ملسم لكو «ةاكزلا يتؤتو «ةالصلا ميقتو

 .هانعمب يئاسنلا هجّرخو . «مكنيد اذه» : لاق ؟اننيد اذه هللا لوسر اي :تلق : هيف

 ٌرْشلا ٌنارجه ةرجهلا ٌلصأف «هنع هللا ىهن ام رجه نم رجاهملاو» :هلوقو
 باتكلا يف قالطإلا دنع ةرجهلاو «هيف ةبغرلاو هتبحمو «ريخلا بلاطل هتدعابمو

 ملعت يف ةبغر مالسإلا راد ىلإ كرشلا دلب نارجه ىلإ ٌفرصنت امنإ ةنسلاو

 هنع هللا هاهن ام َرْجْهَي نأ :ةرجهلا لصأف ,كلذك ناك اذإو «هب لمعلاو مالسإلا

 الإو « مالسإلا راد يف ةبغر كرشلا دلب نارجه كلذ يف لخديف , يصاعملا نم

 لب «ةلماك ةمات ةرجهب سيل يصاعملا ىلع رارصإلا عم كرشلا دلب ةرجه ُدرجمف

 كرشلا دلب نارجه كلذ ةلمج نمو .هنع هللا ىهن ام ُنارجه ةلماكلا ةماتلا ةرجهلا

 . هيلع ةردقلا عم

 َدقُف دقو «ًادلجم نيرشع وحن يف هنإ :اولاق دقو «يذمرتلا عماج حرش . ۲
 ىوس قبي ملو .ه(۳٠۸) ةنس رتتلا ةنتف يف ثارتلا بتك نم قف ام ةلمج يف

 . ةيرهاظلا ةبتكملا يف تاقرو رشع يف عقت سابللا باتك نم ةعطق

 هنأ هنم ةيقبتملا تاقرولا نم نيبتي امك اذه هحرش يف اهعبتا يتلا ةقيرطلاو

 جرت يف ناب ف ا ی و ی ا اذ
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 ىلع ملكتيو ءاهقرط نيبو « مجاعملاو ديناسملاو ننسلاو حاحصلا نم ثيداحألا

 « . . . بابلا يفو : هلوقب يذمرتلا اهلمجي يتلا ثيداحألا جرخي مث ءاهديناسأ

 ام يذمرتلا ىلع كردتسيو ءاهللع نع فشكيو «اهتجرد نيبيو ءاهقرط درسيو

 هقف ىلع ملكتي مث ءاهيف لوقلا لصفي مث «هركذي مل امم بابلا يف درو

 . مهفالتخاو ملعلا لهأ ليواقأب همالك متخيو «هنم دافتسُي امو .ثيدحلا

 حورشلا لك نع ءانغ يأ .ًءانغ هيف ناكل عايضلا نم حرشلا اذه ملس ولو

 .انيلإ تهتنا ىتلا

 .هسفن عوضوملا يف تفلأ يتلا بتكلا نم امهريغ ىلع نازاتمي امهنأ نيباتكلا

 ءامهيف رظنلا نعمأو ءامهعلاط نم لكل مولعم وه امك هقفو ثيدح يباتک امهنوك

 ملعلاو هتلقنو ثيدحلا ةفرعم ىلإ عمج دقف «كلذب ضني نأل ٌلهأ وهو

 .اهيف ام رامثتساو اهنم طابنتسالاو صوصنلا هقفب ًاملع اهللعو تاياورلاب

 ام اهنمو «دحاو ثيدح حرش اهنم ةدحاو لك نمضتي لئاسر ةعومجم . ٤

 : عبط اممف «عبطي مل ام اهنمو عبط دق

 يدي َنيَب فيسلاب َتْنَعُب» :هكك يبنلا لوق نم ةعاذإلاب ةريدجلا مُكحلا ١
 ىتح ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تعبد :رمع نبا ثيدح حرش وهو ««ةعاسلا

 ةلذلا لعجو «يحمر لظ تحت يقزر لعجو .هل كيرش ال ُهَدْحَو هللا َدَبُْي
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 يف السرا ناعئاج نابثذ ام» :لاق یب يبنلا نع كلام نب بعك ثيدح حرش - ؟

 .«هنيدل فرشلاو لاملا ىلع ءرملا صرح نم اهل ّدسفأب منغ

 دمحأ هاور لوطم ثيدح وهو «ىلعألا الملا ماصتحا حرش» يف ىلوألا رايتخا

 . يذمرتلاو
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 ناك :لاق :سنأ ثيدح حرش يهو ءاهقيقحتو صالخإلا ةملك ىلع مالكلا - ٤

 هللا لوسر اي كيبل :لاق «ذاعم اي» :لاقف «لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو دلي يبنلا

 » :لاق كيدعسو هللا لوسر اي كيبل :لاق «ذاعم اي» :لاق .كيدعسو

 هلإ ال نأ دهشي دبع نم ام» :لاق «كيدعسو هللا لوسر اي كيبل :لاق ««ذاعم

 ٌلوسر اي :لاق «هرانلا ىلع هللا همّرح لإ هلوسرو هّدبع ًادمحم نأو ءهللا الإ
 هتوم دنع داعم اهب ربخأف «اولكتي ًاذإ» : لاق ؟اورشبتسيف سانلا اهب ربخأ الأ هللا
 ا

 اهيف حضو اهباب يف ةعفان ةلاسر يهو .فّلَحلا ىلع فلّسلا ملع لضف نايب -

 يف ديقتلاو اهيناعم مهفو «ةنسلاو باتكلا صوصن طبض هنأب : عفانلا ملعلا
 .ثيدحلاو نآرقلا يناعم يف مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نع ر وثاملاب كلذ

 قئاقرلاو دهزلاو مارحلاو لالحلا لئاسم يف مالكلا نم مهنع درو اميفو

 مث ءالوأ هميقس نم هحيحص زييمت يف داهتجالاو «كلذ ريغو فراعملاو
 ءلقع نمل ةيافك كلذ يفو .ايناث همهفتو هيناعم ىلع فوقولا يف داهتجالا

 . لغتشاو ينع عفانلا ملعلاب نمل لغشو
 .ىلاعت هللا هجول هيف دصقلا صلخأو ءاذه ىلع فقو نمو :لاق مث

 اذه هل رمثي ذئنيحو .همهلأو همهفو «هددسو هقفوو هادهو هناعأ « هيلع هناعتساو

 قوشلاو هب سنألاو هنم برقلاو هتبحمو هللا ةيشخ وهو هب ةصاخلا هترمث ملعلا
 . هيلإ

 ثيدح حرش وهو «عرزلا ةماخب نمؤملا ليثمت ثيدح حرش يف عفنلا ةياغ - 5

 ثيح نم «عرزلا ةماخ لثمك نمؤملا 1 : لاق ويب يبنلا نع «ةريره يبأ
 ةلدتعم ءامص ةزرألاك رجافلاو .ءالبلاب انكي تلدتعا اذإف ءاهتأفك ح حيرلا اهنا

 . «ءاش اذإ هللا اهمصقي ىتح

 نبا ثيدح حرش وهو «سابع نبال يبنلا ةيصو ةاكشم يف سابتقالا رون -۷
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 أ - ميلُع اي وأ  مالغ اي» :لاقف هلك هللا لوسر فيدر بنك :لاق « سابع

 هللا ظفحا» :لاقف ‹ ىلب :تلقف (؟ْنهِب هللا كعفني تاملك كملعا

 يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فّرعت «كمامأ هدجت هللا ظفحا .كظفحي

 ملقلا فج دق للاب نعتساف تنعتسا اذإو .هللا لأساف تلأس اذإو ءةدشلا

 هضقُي مل ءيشب كوعفني نأ اودارأ ًاعيمج مهلك قلخلا نأ ولف < نئاك وه امب

 مل كيلع هللا هبتكي مل ءيشب كورضي نأ اودارأ نإو ‹ هيلع اوردقي مل هلا

 عم ٌرصنلا نأو ءأريثك ًاريخ هركت ام ىلع ربصلا يف نأ ملعاو هيلع اوردقي

 . «ارسي رسعلا عم نأو «بركلا عم َجرفلا نأو ءربصلا

 مالسإلا أدب» :ثيدح حرش وهو «ةبرغلا لهأ لاح فصو يف ةبركلا فشك ۸

 ادام ًاييرغ دریو ايزغ

 :©0عبطي مل اممو

مأو ءاعد هملع يلو يبنلا نأ تباث نب ديز ثيدح حرش ١
 ءلهأ هب دهاعتي نأ هر

كيدعسو كيبل كيبل : : حبصت نيح لق» :لاق ءموي لک
 كيدي يف ريخلاو «

 نم تفلحو أ ,رذن نم ترذن وأ «لوق نم تلق ام مهللا ‹كيلإو كبو كنمو

 لوح الو ,نكي مل أشت مل امو ,ناك تعش امو «هیدی نيب كشیشمف «فلح

 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ كب الإ ةوق الو

«تيلص نم ىلعف «ةالص نم ُتيلص امو مهللا
 ىلعف نعل نم تنعل امو 

ملسم ينفوت «ةرخآلاو ايندلا يف يبلو تنأ تل
 . نيحلاصلاب ينقحلأو ًا

 ةذلو ء«توملا دعب شيعلا دربو ءءاضقلا َدعب اضرلا كلأسأ ينإ مهللا

دع هيف عومجم يف اندنع ةدوجوم عبطت مل يتلا لئاسرلا هذهو )١(
 هقاروأ ددع فلؤملل لئاسر ة

 ه(4951) ةنس هتباتك نم غرف «لوبنتسا تابتكم ىدحإ نم هانروص دقو ءةقرو ”ى

 . يعفاشلا يناروحلا دمحم نب يلع نب ىسيع
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 :ةّلِضُم ةنتف الو ةُرضُم ءارض ريغ نم كئاقل ىلإ ًاقوشو .كهجو ىلإ رظنلا
 بستكأ وأ «يلع ىدتعُي وأ يدتعأ وأ ءَمّلظأ وأ َمِلظأ نأ ّمهللا كب ذوعأ

 .هرفغت ال ًابنذ وأ «ةطبحم ةئيطخ
 لالجلا اذ .ةداهشلاو بيغلا ملاع .ضرألاو تاوامسلا رطاف مهلا

 ينأ ًاديهش كب ىفكو كدهشأو ءايندلا هذه يف كيلإ ُدَهعأ ينإف «ماركإلاو
 تنأو ٌدمحلا كلو كلملا كل «كل كيرش ال َكَدْحَو َتنأ الإ هلإ ال نأ ٌدهشأ
 كدعو نأ دهشأو .كلوسرو كُّدبع ًادمحم نأ ٌدهشأو «ريدق ءيش لك ىلع

 كنأو ءاهيف بير ال ةيتا ةعاسلاو «قح رانلاو «قح ةنجلاو «قح كءاقلو «قح

 ةعيض ىلإ ينلكت يسفن ىلإ ينلكت نإ كنأ دهشأو ءروبقلا يف نم تعبت
 ال هنإ هلك يبنذ يل رفغاف كتمحرب الإ قثأ ال ينإو « ةئيطخو بنذو «ةروعو

 ةقرولا نم .«ميحرلا ٌباوتلا تنأ كْنِإ ىلع ُبَبو «تنأ الإ بونذلا رفغي
4-۷ . 

 نم .رئابكلا ٌربكأو ثئابخلا مآ ٌرمخلا» : عوفرملا سابع نبا ثيدح حرش - ۲
 . 94-٠١4 ةقرولا نم «هتلاخو هتمعو همأ ىلع عقو اهبرش

 زنك اذإ» :لوقي كك هللا لوسر ٌتعمس :لاق سوأ نب دادش ثيدح حرش -*
 كلأسأ ينإ مهللا : تاملكلا ءالؤه متنأ اوزنكاف ,ةضفلاو بهذلا سانلا

 نسحو كتمعن ركش كلأسأو «دشرلا ىلع ةميزعلاو ءرمألا يف تابثلا
 ام ريخ نم كلأسأو ءاقداص ًاناسل كلأسأو ءاميلس ابلق كلأسأو «كتدابع

 مالع تنأ كنإ «ملعت امل كرفغتسأو «ملعت ام ٌرَش نم كب ٌدوعأو «ملعت
 . ٠٠٠١-٠١١ ةقرولا نم «بويغلا

 مهللا» : تاوعدلا ءالؤهب وعدي ناك هي يبنلا نأ :رساي نب رامع ثيدح حرش - ٤

 «يل اريخ ةايحلا تملع ام ينيحأ «قلخلا ىلع كتردقو «بيغلا كملعب

 بيغلا يف كتيشخ َكّلأسأ ينإ مهللا . يل ًاريخ ةافولا تملع اذإ ينفوتو
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 ‹ ىنغلاو رقفلا يف ّدصقلاو ءاضرلاو بضغلا يف ٌّنحلا ةملكو «ةداهشلاو

 دربو .ءاضقلا دعب اضرلا كلأسأو « عطقنت ال ٍنيع رو «ُدفنُي ال ًاميعن كّلأسأو

 يف كئاقل لإ قوشلاو «كهجو ىلإ رظنلا ةذل كّلأسأو ا رعب شيعلا

 ةاده انلعجاو .ناميإلا ةنيزب انيز مهللا لضم ةنتف الو ةر ةرضم ءارض ريغ

 . ۱۳۸۱ ةقرولا نم «نيدتهم

 .قراسلا ملاظلا ةلماعم يف قئاقحلاو ةفرعملا لهأ نع يوُر اميف رصتخم  ه

 «نانثا عجريف «ٹالث يملا عب :لاق هلك يبنلا نع سنأ ثيدح حرش - ٦

 نم .(هلمع ىقبيو هلامو هلهأ عجريف «هلمعو هلامو هلهأ هعبتي «دحاو ىقبيو

 . ۱۷۳-۱۸١ ةقرولا

 . ۱۸۰-۱۸١ ةقرولا نم رسلا ةقدص لضف يف ةلاسر -

 كيلع انبلغ : ةي يبنلل ءاسنلا لاق : لاق «يردخلا ديعس يبأ ثيدح حرش - 8

 نهظعوف «هيف نهيقل ًاموي نهدعاوف «كسفن نم ًاموي انل لعجاف .ٌلاجرلا
 ناك الإ اهدلو نم ةثالث مّدقت ةأرما نكنم ام» : نهل لاق اميف ناكف «نهرمأو

 ةقرولا نم . «نينثاو» : لاق ؟نينثاو :ةأرما تلاقف نالا نم ًاباجح اهل

 .لافطألا دقف نع لاجرلاو ءاسنلا سوفن ةيلست :اهمساو .. 48-5

 نمؤمل يدنع يئايلوأ طبغأ نإ» :لاق ايب يبنلا نع .ةمامأ يبأ ثيدح حرش -9

 «رسلا يف هعاطأو «هبر ةدابع نسحأ ةالصلا ا ذاحلا فيفخ

 ىلع ربصف ًافافك هقزر ناكو ءعباصألاب هل راشي ال «سانلا يف ًاضماغ ناكو

 ةقرولا نم «هّئارت لف هيكاوب تلق هتيم تلجع» :لاقف هديب رقن مث «(كلذ

۲۱۱-۹ . 

TS e ةمامأ TT 
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 . ىمحلا رانلا نم هظح نأب نمؤملل ىمظعلا ةراشبلا اهامس

 حيضوتلاو حرشلاب «ةريغصلا للعلا» يف يذمرتلا مامإلا مالک هيف لوانت

 مج ملعلا ريزغ «هباب يف عفنلا ميظع باتكوهو «ضارتعاللاو لالدتسالاو

 هل هناقتإو هيف هترئاد عاستاو .للعلا نف يف فلؤملا ةعارب نع ءىبني «دئاوفلا

 .روصعلا ىلاوت ىلع نيثدحملا ظافحلا نم ليلقلا الإ هنقتي ال يذلا نفلا وهو

 يحبص ديسلا قيقحتب ه(١۱۳۹) ةنس دادغب يف دحاو دلجم يف ًالوأ عبط

 روتكدلا قيقحتب ه(۱۳۹۸) ةنس قشمد يف نيدلجم يف ًايناث عبط مث

 لضافلا روتكدلا قيقحتب ه(401١/) ةنس نيدلجم يف نامع يف عبط مث

 ىلع اهب لصح يتلا حرشلا اذهل ةلفاحلا ةساردلا عم «ديعس ميحرلا دبع مامه

 .هاروتكدلا ةجرد

 : هقفلا ىف

 ةئم هنمض «ةسافنلا يف ةياغ باتك وهو : (عوبطم» ةيهقفلا دعاوقلا ١

 لئاسم يف دعاوقلاب قحلت دئاوف هيف جردأ الصف هرخآ يف دروأو «ةدعاق نيتسو

 ةددعتم دئاوف اهيف فالتخالا ىلع ينبنتو .بهذملا يف فالتخا اهيف ةروهشم

 .هقفلا يف نأش تاذ اهُمظعم .ةدئاف نيرشعو ىدحإ تغلب

 دقف ءرهدلا بئاجع نم مهضعب هدعو ,ةداجإلا لک هيف داجأ دق هنأ عمو

 مامإلا بهذمب ةمات ةفرعم هل تناك هنأ ىلع كلدي اذهو «ةريسي مايأ يف هفنص

 - ش8



 ل اوصأ هيقفلل ًطبضَت «ةمج ٌدئاوفو «ةمهم ُدعاوق هذهف : هتمدقم يف لوقي

 روثنم هل مظنت بت دق هنع ناك ام ىلع هقفلا ذخآم نم هعلطنو .«.بهذملا

 نعميلف «دغابتم لک هيلع فرقتو ءدراوشلا هل ديقتو «دحاو كّلس ىف لئاسملا

 ٍةياغ ىلع لابلاب حنس دقلف «رذع ْنَم بيبللا نإ ءرذعلا عسويلو ءرظنلا هيف رظانلا

 .لايلو ةريسي مايأ يف لاجترالا نم ًابيرق وأ لاجترالاك لاجعإلا نم

 يف عبط «ةحفص )١74( يف عقيو :جارخلا ماكحأ يف جارختسالا -

 ةفرعملا راد هريوصتب تماق مث ءرهزألا ءاملع دحأ قيدصلا هللا دبع قيقحتب رصم

 . توريب يف

 وبأ يضاقلا : لوألا ناريبك ناملاع عوضوملا اذه يف فيلأتلا ىلإ قبس دقو

 .ه(۱۸۳) ةنس ىفوتملا ةفينح يبأ مامإلا بحاص « ميهاربإ نب بوقعي : فسوي

 ةنس ىفوتملا يومألا يشرقلا ناميلس نب مدآ نب ىبحي مامإلا : يناشلاو
 . عبط دق امهالكو ه(959١٠5

 باحرلا ى يف دقو اهب ماكحأ باتك ۔ ۳

 : عبطي مل اممو

 .ةعمجلا موي ءادنلا دعب ةالصلا نع ةعنشلا ةلازإ - ١

 .نابضغلا مالك قالط يف نايبلاو حاضيإلا -

 .ةعبرألا بهاذملا ريغ عبتا نم ىلع درلا -*

 ناروا ةفيقح ع نايلون تكلا ف
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 ٦ - عامسلا ةلأسم يف عامسألا ةهزن .

 . ةدالولاب قالطلا قيلعت -

 :ةدحاو ثالثلا قالطلا نأ يف ةدراولا ثيداحآلا لكشم - ۸

 هباتك ىف يداهلا دبع نب فسوي هنم لقن دقو هيلع فقن مل باتكلا اذهو

 رصمب ةيدمحملا ةنسلا ةعبطمب عوبطملا «ثالثلا قالطلا ملع ىلإ ثاحلا ريس»

 .م(967١) ةئس

 ام يف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع در باتكلا اذه يفو
 هن نيون ياسا د اجار يندرج زال والا نأب لوقلا نم هيلإ ايهتنا

 ةمئأ نم الو «نيعباتلا نم الو « ةباحصلا نم ٍدحأ نع تبثي مل هنأ ملعا : هيف لاق
 7 حيرص ٌءيش مارحلاو لالحلا يف ىواتفلا يف مهلوقب ٌدَتعملا فلسلا

 نبا ٌثيدح امأو .دحاو ظفلب قيس اذإ ةدحاو ٌبَسحُي لوخدلا دعب ثالثلا قالطلا
 دقف  ةلأسملا هذه يف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا هدمتعا يذلا وهو - سابع
 كلسم :امهدحأ ,ناقيرط هيف مالسإلا ةمئأل ثيدحلا اذهف :بجر ُنبا لاق
 .هذوذشل ثيدحلا دانسإ يف مالكلا ىلإ عجري وهو .هقفاو نمو دمحأ مامإلا

 افلاخم ثيدحلاب يوارلا ٌدارفناو «هيلع ْعّباتي مل هنإف هب سوواط دارفناو
 اذإ ًاركنم وأ ًاذاش نوكي هنأو «هيف فقوتلا بجوُي ثيدحلا يف ٌةلع وه نيرثكألل
 ىبحيو دمحأ مامإلاك نيمدقتملا ٌةقيرط هذهو .حصي هجو نم هانعم وري مل
 ىلع ةمألا ًءاملع عمجأ ىتمو :بجر نبا لاق مث «نيعم نب ىيحيو ناطقلا
 .هب لمعلا كرتو .هحارطا بجو ثيدحب لمعلا حارطا

 ىتفأ هنأ - ثيدحلا يوار وهو سابع نبا نع حص دقو :بجر نبا لاق مث

 يعفاشلاو دمحأ اذهب للع دقو « ةعومجملا ثالثلا موزلو .ثيدحلا اذه فالخب
 ثيدحلا يف ةلع ًاضيأ هذهو ««ينغملا» يف ةمادق نبا قفوملا هركذ امك



 ىلع ةمألا عامجإو راكنإلاو ذوذشلا ةلع اهيلإ مضنا دقو فيكف ءاهدارفناب

 . ؟هفالخ

 : مجارتلا يف

 ةنس قشمد يف لوألا هنم رشن « نيأزج يف «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا ١

 يف نيأزج يف همامتب هرشن مث «تسوال يرنهو ناهدلا يماس ةيانعب م(146)
 ليذ بهذملا مالعأل هيف مجرت ميق باتك وهو « يقفلا دماح دمحم خيشلا ةرهاقلا

 . ىلعي يبأ نبال «ةلبانحلا تاقبط» ىلع هب

 .«عوبطم» .زيزعلا دبع نب رمع ةريس رصتخم - ۲

 .«عوبطم» .زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع ةريس ۴

 . بجر نبا ةخيشم - ؛

 .ردب ةعقو ©

 : قئاقرلاو لئاضفلاو ظعولا يف هفيناصت

 ١ - «عوبطم» . فئاظولا نم ماعلا مساومل اميف فراعملا فئاطل .

 . «عوبطم» . فلخلا ملع ىلع فلسلا ملع لضف ۲

 . «عوبطم» .راوبلا راد لاحب فيرعتلاو رانلا نم فيوختلا ۳

 ٤ - ةمايقلا موي لاوهأ .

 . «عوبطم» .روبقلا لاوهأ _ ه

 ٦ - «عوبطم» .رييعتلاو ةحيصنلا نيب قرفلا .

 .ةالصلا يف عوشخلا ناونعب عبط :رابجلا زيزعلل راسكنالاو لذلا ۷
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 . ماشلا لئاضف - 8

 . «عوبطم» . سدقلا ضاير تاحفن نم سنألا ميسن قاشنتسا - 4

 . مارحلا هللا تيب لئاضف يف ماملإلا-٠

 . ناطيشلا نم دبعلا هب مصتعي اميف ناطيتسالا ١

 .رمخلا مذ 1

 : هتافو

 ريغصلا بابلا ةربقمب نفدو ‹ قشمدب ه(ا/45) ةنس بجر نبا ظفاحلا يفوت

 ا ا ا أ دهازلا هيقفلا خيشلا ربق راوج

 رشن يذلا وهو .ه(1485) ةنس ةجحلا يذ يف ىفوتملا يقشمدلا يسدقملا

 . هللا همحر قشمدب مث .سدقملا تيبب دمحأ مامإلا بهذم

 دحل رفح نم ينثدح دقلو : ۷۸٠ص «رفاولا درلا» يف نيدلا رصان نبا لاق

 :هل لاقف مايل تومي نأ لبق هءاج بجر نبا نيدلا نيز خيشلا نأ بجر نبا

 املف هل ثرفحف : لاق ءاهيف َنِفُد يتلا ةعقُبلا ىلإ راشأو ءأدحل انهاه يل رفحا

 :لاق ‹ جرخ مث ,ديج اذه :لاقو «هبجعأف هيف عجطضاو ءربقلا يف لزن «تغرف

 . هللا همحر هيف هتيراوو ءدحللا

 ھ١١٤۱ /۱۰ /۲۲ ىف نامع

 م144۰ //1۷

-o- 



e 
 هللو - انتم لعجو معلا انيلع م متأو «نيّدلا انل ّلمكأ يذلا هلل ٌدمحلا

 َباتكلا انمّلعيو انيكزيو «هتايآ انيلعولتي ام ًالوسر انيف ثعبو هم ٌريخ دمحلا

 . ةمكحلاو

 هل كيرش ال هّدحو هلل ١ الإ هلإ ال نأ ٌدهشأو ةمجلا همن ىلع هُدَمحأ

 وسر ةد اعف نأ ٌدهشأو ,ةمصع ريخ اهب مصتعا نمل ْنوكت ةداهش

 رومال لك انل َحضوأف ءانيلإ لن ا نفد قدس نيملاعلل هلسرأ

 يف ,مولعلاو مكحلا تاتش ٌممَج امُبرف E عماوجب هّصخو ءةمهملا

 ًارون انل نوکت ۃالص «هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىَلص < ةملك رطش يف ْرَ .ةملك

 .ًاريثك اميلست مّلسو ِةِمْلُظ لك نم

 ةصخو « ملكلا عم اوجب ل ًادّمحم تعب ىلاعتو هّئاحبس هللا لاف : : دعب امأ

 :لاق هلي ّيِبنلا نع ةريره يب نع «نيحيِحَّصلا» يف امك . مكحلا عئادبب

 هللا نأ اْعَلَب اميف - ملكلا عم اوج : (9يرهُزلا لاق . )0 ملكلا .عماوجب تعب

 دحاولا رمألا يف هّلبق بتكلا يف ُبَتْكُت تناك يتلا ةريثكلا ومالا هل عمجي

 . كلذ وحنو «نيرمألاو

 دمحأ اشي ةاورو ‹)۳) ملسمو ةةفففشلا )9)۷۰۹۳ (7۹۹۸)و (۲۹۷۷) يراخبلا )31(

 . ۳/١-٤ يئاسنلاو )١687(« يذمرتلاو 2754و ۰۲٢

 )7١17(. ثيدحلا رثإب يراخبلا هركذ اذه يرهزلا لوق (۲)

 ۳ د



 جرخ : :لاق «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ٌدمحأ مامإلا جرخخو

 كلذ لاق مالا ا دمحم انأو :لاقف , عدوملاك ۳ اک هللا لير ااغ

 ركذو . (ةعماوجو ةمتاوخو ملكلا حت اوف ٌتيتوأ « يدعب يبن : الود . تارم ثالث

 , 2ثيدحلا

 يل راو ا ملكلا 8 تيتو يل : لاق ۳ يلا نع

 :ءاراضتغا

َ 0 
 تيطعا» :لاق ٢ هيل ّيبنلا نع "رع ۾ ا نبأ ٍثيدح نم ”ٰينطقراڏلا 9

 اراشا ثيدحلا يل ٌرِصتخاو 3 ملكلا عم

 يبأ نع «ةَدرب يبأ نع . ّيشرَلا قاحسإ نب ِنْمحْرلا دبع ثيدح نم انيورو

 .«(ةَعماوَجو همتاوخو ملكلا حت داوف ٌتيطغأو : ل هللا وسر لاق :لاق . ىسوم

 “درمل انَمَّلعَف :لاق «لجو زع هللا كمّْلع امم انمَّلع « هللا لوسر اي :انلقف

 )١( يتمأ ٌتَيفوُعو ٌتيفوُعو «يب زوجتو «شرعلا ةلمحو .رانلا ةنزخ مك تملعو» : همامتو «

 .هلالح اوُلَحَأ .هللا باتكب مكيلعف «يب بهذ اذإف « مكيف ٌثمد ام اوعيطأو اوعمساف
 فيعض وهو «ةعيهل نب هللا دبع هدنس يفو 2111و ۱۷۲/۲ دمحأ هجرخأ «همارح اومرحو

 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق امك ۱۹۹/۱ .

 نييناهبصألا ةياورب دنسملا اذهو .۲۸/ 5 «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك «ریبکلا هدنسم» يف (۲)

 هركذ .سيق نب ةفيلخ هدنس يفو 27١/7 «ءافعضلا» يف يليقعلا هاورو « عبطي مل

 .هثيدح حصي مل :لاقف 2198/7 «هخيرات» يف يراخبلا

 . ثيدحلا ركنم : متاحوبأ لاق . ةيطع نب ايركز هدنس يفو ١454-2146 /5 «ننسلا» يف (۴)

 نع نيقيرط نم (۷۲۳۸) مقر ىلعي وبأو ۲۹٤/۱. «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور )٤(
 ناك نإ يوق دنس اذهو .دانسإلا اذهب قاحسإ نب نمحرلا دبع انثدح «ريشب نب ميشه

 - هب مزج امك يطساولا ناك نإو «فلؤملا هديق امك يشرقلا وه قاحسإ نب نمحرلا دبع
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 «هيبأ نع « ىسوم يبأ نب ةدرُب يبأ نب ديعس نع 27« ملسم حيحص» يفو

 دق هل هللا وبر تاكو : لاق رزملاو تبل نع لبس لكي يبا أ ِذج نع

 . قالَّصلا نع ركسُأ ركسُم لک ْنَع ىهنأ» : لاقف «همتاوخب ملكلا عم اوج يطأ

 مالس يبأ نع هدانسإب ©2(ثعبملا» باتك يف رامع نب ماشه یورو

 تسب يلب ْنَم ىلع بلْ : لوقي ناك اک لا نأ بح : :لاق « ّيشبحلا

 باتكلا لهأ ناكو هونخلا م عماوج تيطعاوت :لاق :اهتم ركذف ««رخف الو

 ل حبس» ٍةدحاو ةيآ يف ير يل اهعمجف «حابصلا ىلإ ليلا ًاءزج اهنولعجي

 ١[«. :ديدحلا] «ميكحلا ٌزيِزَعلا َوُهو ضزالاو تاوامّسلا يف ام

 : ناعون لب بلا اهب صح يتلا ملكلا ٌُمماوجف

 ا ا ا َّنِإ» : لجو زع هلوقك «نآرقلا يف يف وه ام :امهدحأ

 ]۹ 0 :لحنلا] (يغبلاو ركنملاو ء ءاشحفلا نع ىف ىَبرلا يذ ءاتيإو ناسحالاو

 . ©هنع تهن لإ اًرش الو هب ترمأ لإ اريخ ُةيآلا هذه كرتت مل :ٌنسحلا لاق

 هنع ةروثأملا ننسلا يف ٌدوجوم ٌرشتنم وهو ءَ همالك يف وه ام : يناعلاو

 . فيعض وهف 2324 «عمجملا» يف يمثيهلا -

 سداسلا ثيدحلا رظناو . (01/5) نابح نبا هححصو ء1هما/لص (/1) (۱۷۳۳) مقر )١(

 . باتكلا اذه نم نيعبرألاو

 . ةطنحلاو ريعشلاو ةرذلا نم عنصي :رزملاو «لسعلا نم عنصُي ذيبن : عتبلا (۲)

 «هجمانرب» يف يشا يداولا هركذ دقو «عوبطم ريغ وهو هلي هللا لوسر ثعبم» : يأ (۴)

 ١١١/. ةقرو «فلسلا لوصومب فلخلا ةلصو يف يسوسلاو .۲۳۷-۲۳۸ص

 اذه هربخو «ملسم لاجر نم ةقث « يشبحلا دوسألا روطمم همسا : يشبحلا مالس وبأو

 . لسرم
 )٤( «روثنملا ردلا» يف امك «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هاور ٠٠٠/١ .
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 وبأ ظفاحلا فّئصف ءةعماجلا ةي هتاملك نم ًاعومج ُءاملعلا عمج دقو . لك
 عمجو . «ةروثأملا ننسلا ّنِم ملكلا عم ارو راجت لاا امس اناتك ّينسلا نب د ركب
 باهشلا» :هاّمس ًاباتك ةزيجولا لكلا ع اوج نم يعاضقلا هللا دبع وبأ يضاقلا
 هركذ ام ىلع اودازف «نورخآ موق هلاونم ىلع ف ا مكجلا يف

 نم ريسي ىلإ ””(«ثيدحلا بيرغ» هباتك لأ يف ىباطخلا راشأو . ةريثك دايز

 .ةعماجلا ثيداحألا

 ٌتيداحألا» هاّمس ًاسلجم ٍحالصلا نب رف ونا ظفاحلا مامإلا ىلمأو
 و هلع الا امدا لاقي يتلا م عماوجلا ثيداحألا هيف عمج ««ةيلكلا

 ةتس ىلع اذه ُهسلجم لمتشاف .ةزيجولا ةعماجلا تاملكلا َنِم اهانعم يف
 .ًاثيدح نيرشعو

 ٌدخأ هيلع هللا ةمحر ٌيوونلا ىبحي ي ايركز ابأ ةودُقلا دال ًمامإلا ةيقفلا نإ مث

 ادخن نيعبرأو نينثا مامت اهيلع ٌدازو < ٍحالَّصلا نبا اهالمأ يتلا دالا هذه

 ءاهظفح َرْثَكو ءاهعمج يتلا نوعبرألا هذه ت او و الابو اک ییز

 . هللا همحر هدصق نسو ءاهعماج ةين ةكربب اهب هللا عفنو

 a هليل حرش قيلعتل نيّذلاو ملعلا ةبلط ْنِم ٍةعامج ٌلاؤس رّركت دقو

 ام حرش ٌنمضتي باتك عمج يف ىلاعتو هناحبس هللا ثرختساف ءاهيلإ للا

 اهيعاوق نيببت نم هناحبس هب ٌځتفی ام دي دييقتو ءاهیناعم ْنِم ىلاعت هللا رسی
 اميف دصقلاو ةّينلا اعل َقيفوتلاو ٌتْدَصَق ام ىلع نوعلا لاف ءايإوا .اهينابمو

 .هيلإ الإ ةوقلاو .لوحلا نم أربأو :هيلع هلك يرمأ يف نوعا «ٌتدرأ

 دا تعب اهدنا نع لدتا زال هذه حرش ْنَم ضعب ناك دقو

 )١( يفلسلا ديجملا دبع يدمح خيشلا قيقحتب ةلاسرلا ةسسؤم يف عوبطم وهو .

  55/1١50.5ا
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 ,(«ركذ هس ىَلوالف «ضئارفلا تقبأ امف ءاهلهأب ضئارفلا اوُقجلأ» :ثيدحل

 نف کد فني ناكف 6 , ملعلا ُفصن يه يتلا ضئارفلا دعاوقل ٌعماج هنأل :لاق

 رغ ا «يعّدُملا ىلع ٌةنيبلا» :ٌتيدح ٌركذ امك «ةعماجلا ثيداحألا هذه

 . ءاضقلا .ماكحأل هعمجل ©””«ركنأ نم

 خيشلا اهعمج يتلا ني نيعبرألا ثيداحأ ىلإ ٌثيدحلا اذه أ نأ انأ ٌتيأرف

 ةعماجلا ملكلا ا ٌتيداحأ هلک كلذ ىلإ عض نأو « هللا همحر

 .ًاثيدح َنيسمخ اهلك ثيداحألا هلع ٌلُمكت تح «مكحلاو ,مولحلا عاونال

 :هباتك يف هللا همحر خيشلا هركذ ام ىلع ةديزملا ثيداحألا ٌةيمست هذهو

 مرحي ام عاضرلا َنِم ٌمرحيو :ثيدح ««اهلهأب ضئارفلا اوقجلأ» :ثيدح

 ٍركسُم ّلك» :ثيدح « نمت مرح ءًئيش مرح اذإ هللا نو :ثيدح ««بَسنلا نم

 هيف نك نم عير چ ««نطب نم ارش ءاعو ّيمدآ الم امه : :ثيدح ««مارح

 قري امك مکر هلكت قح هللا ىلع نولكوت مكنأ ولاا :ثيدح ««ًاقفانُم ناك

 شو . 2(لجو زع هللا ركذ نم ًابْطَر كئاسل ٌلازی الر ثيدح ««ريطلا

 .نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا وهو )١(

 دانسإب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (1741) يذمرتلا هاور . نسح ثيدح (۲)

 رجح نبا ظفاحلا هدانسإ نّسحو «سابع نبا ثيدح نم ۰ يقهيبلا هاورو

 . ۳۹/٤ «ریبحلا صيخلت» رظناو ۰۲۸۳/۰ «يرابلا حتف» يف

 دواد وبأو «(۱۷۱۱) ملسمو «(۲٥٥٤)و (۲۹۹۸)و (؟5١5) يراخبلا یورو

 سابع نبا نع (۲۳۲۱) هجام نباو ۸ يئاسنلاو )۱۳١٤٣١(« يذمرتلاو «.(”519)

 . هيلع ىعٌدملا ىلع نيميلا نأ ىضق لي يبنلا نأ

 . نيسمخلا ثيدحلا ىلإ نيعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا نم يهو (”)
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 ملكلا عماوج نم ًاثيدح نيسمخ حرش يف مكحلاو مولعلا عماج

 ُتيداحألا هذه اهتنمضت يتلا ةيوبنلا ظافلألا عرش ل يضرغ سيل هنأ ملعاو

 ثيداحألا هذه ةاور جارت يف هللا همر خيشلا ل ظافلأب دّيقتأ ال كلذلف « ةيلكلا

 ءاهيلإ وزعي يتلا بتكلا ىلإ وعلا يف هظافلأب الو «مهنع هلل يضر ةباحصلا نم

 ضرغ يل سيل هنأ كّتملعأ دق ينأل «كلُد ىلع لدي يذلا ىنعملاب يتآ امّنإو

 مكحلاو بادآلا ّنم هتنمضت امو « عماوجلا لب يلا تاملك يناعم حرش يف الإ

 . عئارشلاو ماكحألاو فراعملاو

 كلذب ملْعُيل .هدانسإ ىلإ ثيدحلا حرش يف مالكلا لبق ةفيطل ةراشإ ٌريشأو
 يف ناك نإ ثيداحألا ّنِم هانعم يف يوُر ام ضعب ركذأو «هفعضو هوقو ُهتحص

 «هريغ بابلا يف نكي مل نو ٠ ا هركذ يذلا ثيدحلا ريغ ٌءيش بابلا كلذ

 هيلعو «ناعتسملا هللابو هلک كلذ ىلع تهن ءهريغ هيف حصي نكي مل وأ

 . هللاب ر ةوق الو لوح الو ءُنالكتلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لوألا ثيدحلا

لامعألا امن : لوهي هللا وسر ُتعِمَس :لاق نع هللا يضر رع ْنَع
 

 «هلوسرو هللا ىلإ هترجه ٌتَناَك ف «ىوئ ام ءىرما لکل امئإو تالاب

ُي ةأرما وأ اهبيصُي يذل ُهترجه تناک نمو هلوُسَرو هللا ىلإ ترجف
 ,اهحكن

 . ملو يراخُبلا اور .ههيلإ رجا ام ىلإ رجه
 ميهاربإ نب دمحم نع يراصنألا ديعس نب ىيحي هتياورب دّرفت ثيدحلا اذه

 «هنع هللا يضر باطخلا نبرَمُع نع «ٌييلْلا ٍصاقو نب ةمقلع نع ميتا

 ملسمو :(19451)و (1784)و (۰۷۰٥)و (۳۸۹۸)و (؟879)و (ه4)و (۱) يراخبلا (1)

 نباو « ٤٣٤و ۲۰/۱ دمحأو .4ص يسلايطلاو «(758) يديمحلا اضيأ ةاوزو .(1900

 يئاسنلاو «(1147) يذمرتلاو ء«(٠٠۲۲) دواد وبأو ء(۸۸) «دهزلا» يف كرابملا

 ةياورب (۹۸۳) ءأطوملا» يف كلامو )٤4۲۲۷(« هجام نباو ٩۰-1 ١58/59.

 يف يواحطلاو (14) دوراجلا نباو «(784)و (۳۸۸) نابح نباو «نسحلا نب دمحم

 2١94/57 «للعلا» يفو ٠0٠ «ننسلا» يف ينطقرادلاو «47/7 «راثآلا يناعم حرش»

 «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو «(11/7١)و )١11/١( «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو

 «ةفرعملا» يفو 0941/10 "#“5/١و ۳۹/ و 7 هو ۱ ۲۹۸9 1١4/5 4/١١١

 ٠٠١/۲ «ناهبصأ رابخأو يفو 247/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء١۱۹و ۱۸۹ص

 )١( «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 253/9و 744/4 «هخیرات» يف يدادغبلا بيطخلاو

 .(؟5١3)و
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 لاقو . هريغو ّينيدملا نب يلع هلاق اذك .قيرطلا هذه ريغ حصت قيرط هل سيلو
 نم يور دق هنأ عم «كلذ يف ٍثيدحلا . لهأ نيب , ًافالخ ُملعأ ال : 9 ٌيباطخلا

 حصي ال نکل «ةريثك قرط نم يوُر هنإ :ليق دقو «هريغو "اليعس يبأ ثيدح
 . ظافحلا دنع ٌءيش كلذ نم

  ٌرثكأ ُهنع ءور :ليقف ٌريفغلا ٌمجلاو ٌريثكلا ٌقلخلا ٌيراصنألا نع اور مث

 ُيروُثلاو كلام : مهنايعأ نمو )وار ةئم عبس هنع هأور : ليقو ءوار يتئم نم

 )١( «حتفلا» رظنا 1١/ 2.1١«بيهرتلاو بيغرتلا»و .۳/۲ «بيرثتلا حرط»و ١/۷ .

 يف يباطخلا هاور ديعس يبأ ثيدح : 4/7 «بيرثتلا حرط» يف يقارعلا ظفاحلا لاق (۲)

 نم «كلام بئارغ» يف ركاسع نباو .«كلام بئارغ» يف ينطقرادلاو .«ننسلا ملاعم»

 نب ءاطع نع .ملسأ نب , ديز نع كلام نع داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع ةياور

 .داور يبأ نبا نم طلغ وهو . يردخلا ديعس يبأ نع راسي

 داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع هاور : 1917/7 «للعلا» يف ينطق رادلا لاقو

 عباتي ملو «يردخلا ديعس يبأ نع «راسي نب ءاطع نع .ملسأ نب ديز نع «كلام نع

 . هيلع

 بيبح نب حون هاور ثيدح نع يبأ لئس 11/١: «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاقو

 ثيدح اذه : يبأ لاق :لاقو .هركذف . . .داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع نع

 «يميتلا مي ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي نع كلام وه امنإ هل لصأ ال لطاب

 . ءالي يبنلا نع «رمع نع «صاقو نب ةمقلع نع

 a RO اا ا ا

 (رجح نبا لئاقلا) تلق ءديعش نب Ca a مريس نع ثيدجلا اذه

 تيل O لف نم تا لع رم لح اتا راك الا

 ليعامسإ يبأ مالك ركذ نأ دعب ١١/١ «حتفلا» يف لاقو .ًاقيرط نيعبس هل لمكأ نأ

 ءازجألاو ةروهشملا تاياورلا نم هقرط تعبتت تت دقف ءاذه ةحص دعبتسأ انأو : يورهلا

 هت ی لع ترف اننا ی ا تادف رل

 كف -



 ُنباو «ةبعشو ءٍديز نب ٌداَّمحو دعس ُنِب تيلو ,كرابملا ُنباو «ّيعازوألاو
 00 «ةنييُع

 ام اسم نب اتو هتحص ىلع ٌءاملعلا ّقْفَت

 هجو هب ُدارُي ال لمع لک نأ ىلإ هنم ةراشإ هل ةبطحلا ماقم هماقأو

 نب نمحرلا دبع لاق اذهلو «ةرخآلا يف الو اينّذلا يف هل ةرمث ال .ٌلطاب وهف « هللا

 لك يف ةّيئلاب لامعألا يف ٌرمع ٌثيدح ٌتلعجل ءتاوبألا ٌتفنص ول : يدهم
 لامعألا» ثيدحب أدييلف ءًاباتك ل ْنأ دار نم :لاق هنأ هنعو «باب

 . تالاب

 يعفاشلا نع َيوُرف ءاهيلع نيل ٌروُدي يتلا ثيداحألا ٌدحأ ٌتيدحلا اذهو

 . "هقفلا نم ًاباب َنيعبس يف لخدیو , ملعلا لث ٌتيدحلا اذه :لاق هنأ

 ثيدح :ثيداحأ ةثالث ىلع مالسإلا ٌلوصأ :لاق دمحأ مامإلا نَعو
 عةنم سيل ما يف ثدحأ . نم» : ةشئاع تندر ءتان لامعالا» :رمع

 لاقو . نيب مارحلاو نيب ٌلالحلا» :ريشب نب نانحللا يدعو ندر رهف

 ةالّصلا هيلع هلوق ٌركذ هنأ هيبأ نع ءدمحأ نب هلل دبع ْنَع انوُندح : : مكاحلا

 هما نطب يف عَمجي ي مكدخأ قل نإ : هلوقو ««تاّينلاب ٌلامعألا» : مالسلاو

 نأ ينبني :لاقف E ا مو تدك نو ةلوقو اموت ترا

 .ثيدحلا ٌلوصأ اهْنإف ءبفينصت لَك يف ثيداحألا هذهب أدبي

 )١( «ملسم حرش» رظنا ٥۳/۱۳ ديعلا قيقد نبال «ةيوونلا نيعبرألا حرشاو ص١7 «

 «حتفلادو ۱۱/۱ .

 حرش»و ۰۱۱/۱ «حتفلادو ٥۳/۱۳ «ملسم حرش»و ٥/۲ «بیرثتلا حرط» رظنا (۲)

 . 7١ص ديعلا قيقد نبال «نيعبرألا

 . ٠١/١ «حتفلادو ٥/۲ «بيرغتلا حرط» رظنا (۴)



 :نيذدلا لا يه ثيداحأ غتر : لاق .هيوهار نب قاحسإ نعو

 نيب مارحلاو یب لالحلا» : ثيدحو ءىتاّيئلاب ٌلامعألا اما 0 ثيدح

 اعيش انرمأ يف ٌعَنَص ْنَم» ثيدحو وهّمأ نطب يف ٌعَمْجُي مكدحأ َقْلَخ َّنِإ) ثيدحو

 رمأ ٌميمج لكي يبنلا مَ :لاق ءِيِبُع يبأ نع ٍديعس نب نامثع یورو

 اينّدلا ٌرمأ عمجو دَر وهف «هنم سيل ام انرمأ يف ٌتدحأ ْنَم» :ةملك يف ةرخآلا

 .باب لك يف نالخدي «تايثلاب ُلامعألا امّنإ» : ةملك يف هلك

 فالآ ٌةعبرأ وه اذإف ءدَنسُملا ثيدحلا يف ُثرظن :©0لاق ءدواد يبأ نعو

 ثيدح : ثيداحأ ةعبرأ ىلع ثيدح ِفالآ ةعيزألا زاده اذإن «ترظن مث «ثيدح

 ٌلامعألا امنا ر یدو انسب مارحلاو نيب ٌلالحلا» :ريشب نب نامعنلا

 َرمأ هللا إو ءًابيط الإ اق ال ٌّبّيط هللا إو :ةريره يبأ ثيدحو ««تاّيلاب

 .مالسإ نسُح ْنِم» :ثيدحو «ثيدحلا «نيلسرُملا هب ّرمأ امب نينمؤملا
 . ملعلا عبر هذه ْنِم ثيدح لكف :لاق .«هينعي ال ام كرت

 فلأ ةئم سمخ لَك هللا لوسر نع ٌتبتك :لاق اشا دواد ىبأ نعو

 هيف تعمج  «ننسلا» ٌباتك ينعي  باتكلا اذه ُهينْمَض ام اهنم ُتبختنا «ثيدح

 : ثيداحأ ةعبرأ كلذ ْنِم هنيدل ّناسنإلا يفكيو ”يدح ةئم نامثو فالآ ةعبرأ

 ا نسخ نم : : م هلوق : يناثلاو ««تاّلاب لامعألا» : : ل هلوق : :اهذحأ

 ال ىح ًانمؤم ُنِمْؤُملا نوكي الو : للك هلق :ثلاثلاو ««هينعي ال ام ةكرت ءرملا

 )١( ربلا دبع نبال «ديهمتلا» رظنا 9/ ,.7١١«بيرثتلا حرط»و ۲/٠-١ .

 ) )۲.«لكو» :(ج) يف
 )۳( يؤلؤللا ةياورب «دواد يبأ ننس» نم عوبطملا يف ثيداحألا ددع )٥۲۷٤( .ًاثيدح
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 مارحلاو ءّنْيِب لالحلا» : يي هلوق : عباّرلاو .«هسفنل ىضري ام لإ هيخأل ىضري

 .(نيب

 لالحلا» : ثيداحأ ةسمخ ىلع ٌرودي هقفلا :لاق هنأ یا ةياور يفو

 لااا . هلوقو «ةرارض الو ٌررض الر : دلع و نيب مارحلاو ني

 امو «هوبنتجاف «هنع مکتیهن امو» : هلوقو ضل نيدلا» : هلوقو ,«تاّيئلاب

 . «متعطتسا ام هنم اوتئاف هب مكرمأ

 نسح ْنِم» : : ثيدحو نسب ها ثيدحو كنا لامعألا»

 دهزاو هللا كّيحي اينّدلا يف دهزا» : ثيدحو « (هينعي ال ام كرت ء ءرملا مالسإ

 . «سانلا كّبحُي سالا يديأ يف اميف

 :2©2يسلدنألا يرفاعملا قوفم نب رهاط نسحلا يب أ ظفاحللو

 هيربلا ريخ مالك ْنِم ٌمبرأ تاملك اندنع نيّدلا ٌةَدْمْع
 2 .oc 1 1 7" ٢ 2و o هه 7

 هينب نلمعاو كينعي سيل ام عدو دهزاو تاهبشلا قت

 .«تاّيثلاب ُلامعألا» :ةياور يفو ««تاّينلاب ُلامعألا امّنإ» : ةي هلوقف

 الو كلذ هيجوت انه اه انضرغ سيلو .حيحّصلا ىلع رصحلا يضتقي امهالكو

 .هيف لوقلا طسب

 زوفم نب دمحأ نب زوفم نب رهاط نسحلا وبأ :دوجملا دقانلا ظفاحلا مامإلا وه )١(

 ناسرفو ملعلا ةيعوأ نم ءامامإ ناك .هصيصخو ربلا دبع نب رمع يبأ ذيملت «يرفاعملا

 يفوت .تمسلاو راقولاو ىوقتلاو «عرولاو لضفلا عم ءريرحتلاو ناقتإلا لهأو «ثيدحلا
 يف تايبألا رظناو ۸۸/١١. «ءالبنلا مالعأ ريس» يف هتمجرت رظنا .ه٤۸٤ ةنس

 . 4/۷ يطويسلل «يئاسنلا حرش»و ٦٤/١ نالع نبال «ةينابرلا تاحوتفلا»
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 ءاذه ىلعو تالاب و «ةربتعم وأ خش لامعألا ريق نأ

 ىلإ ٌرقتفي ال ام اًمأف < ةّينلا ىلإ ة ةرقتفملا ةيعرشلا ُلامعألا اهب دیر امْنِإ ُلامعألاف

 تانامألا د در ٍلثم وأ ءاهريغو ٍسبْلاو «برشلاو لكلا ّنم تاداعلاك ةّينلا

 صَخيف ين ىلإ كلذ نم ٌءيش ّجاتحَي الف «بوصغلاو عئادولاك «تانومضملاو
 . ام اه ةروكذملا لامعألا مومع نم هلك اذه

 هاكحو . ٌءيش اهنم صَخُي ال اهمومع ىلع انه لامعألا لب: نورخآ لاقو

 مالك يف كلذ عقو دقو «نيمّدقتملا روهمج هب ُديري هناکو ,روهمجلا نع مهضعب

 مالک رهاظ وهو «نيِمّدقتملا نم امهريغو ّكملا بلاط يبأو ؛ يربطلا ريرج نبا

 وأ « مايص وأ «قالص ْنِم المع لمع نم لکل بح : ,لبنح ةياور يف لاق

 لاق « ,لعفلا لبق كلذ يف ٌةمدقتم هلا نوكت نأ ربا 8 نب عون وأ َةَقَدَص

 .رومألا نم م رمأ لک ىلع يتأي اذهف ««تاّیلاب لامعألا» : هلي ّئينلا

 يف هيلا نَع -دمحأ ينعي هللا دبع ابأ ٌتلأس :وايز نب لضفلا لاقو
 لا

 رم يل نوراه نب , ديزي ثدح : يبرحلا واد نب ٌدمحأ لاقو

 .قانخلا اذه .ٍدلاخ ابأ اي : ٌديزيل دمحأ لاقف «سلاج ٌدمحأو «تاينلاب لامعألا»

 ا او الا ليقف «لوقل اذغ ىلعو

 ًارابخإ («ىون ا ا : كلذ دعب لوق 0 ءاهدوجيو اهلمع بيس

 ًةحلاص تناك ْنِإف هّتين هلمع نم ,لماعلا ّظح نأ وهو 0 م نع

 . هرزو هيلعف ساف هلمعف .ٌةدساف تناك نإو هرج أ هلف < . ٌحلاص ُهّلمعف

 ءًةحلاص ُلامعألا :«تاينلاب لامعألا» : هلوق يف ريدقتلا نوكي نأ لمتحيو

- ٤ - 



 «تاّيبلاب ؛اهيلع باثم ريغوأ ١ ءايفلط تدعوا. فأ

 .حالص بسحب اهتاسفو لامعألا حالص نأ وهو « يعرش .مكح نع ًاربخ نوكيف

 اهحالص نإ 1 0« میتاوخلاب لامعألا ااو : هک هلوقك ءاهداسفو تاينلا

 .ةيتاشلا يح همتعو ارادا

 ةلمع نمل لضخ آل هلأ زابخإ «ىوت اماوئرمأل امنإوو كلذ كعب لوقو

 ءّرش هل لصح ارش یون ْنِإو ,ريخ هل لصح ءًأريخ یون ناف هب هاون ام الإ
 َحالص نأ ىلع تلد ىلوألا َةلمَجملا ناف « ىلوألا ةلمُجلل ًاضحم ًاريركت اذه سيلو

 نأ ىلع تد ةينالا ةلمجلاو ,هداجيإل.ةّيضتقملا َةّيْلا بسحب هداسفو لمعلا

 هتين بسحب هيلع هّباقع َّنأو ءةحلاصلا هتين بسحب هلمع ىلع ٍلماعلا ٌباوث

 الو تاز هل لضخ الف ءًاحابم لمعلا ٌنوكيف «ةحابم هتي نوکت دقو .ةدسافلا

 هيلع ةلماحلا ةّينلا بسحب هتحابإو هداسفو هحالص هسفن يف لمعلاف «ٌتاقع

 راص اهب يتلا هتّين بسحب هتمالسو هُباقعو لماعلا ُباوثو «هدوجول ةيضتقملا
 .ًاحابم وأ ءادساف وأ ءًاحلاص لمعلا

 هذه َنيب قرف دق ناك نإو «ةدارإلاو دصَقلا نم عون ةغّللا يف َةينلا نأ ملعاو

 .هركذ عضوم اذه سيل امب ظافلألا

 : نيينعمب عقت ءاملعلا مالك يف هيلا

 رهظلا ا و ا فدا حل ويد زييمت ىنعمب : : امهدحأ

 تادابعلا زييمتوأ «هرپغ .مايص نم ًلاضمر مايص زييمتو ن لا م
 كلذ ونو «فظنتلاو دربتلا لسغ ْنِم ةبانججلا نم ,لسغلا زييمتك «تاداعلا نم

 . مهبتك يف ء ءاهقُملا مالك يف ًاريثك ُدَجوُت يتلا يه ُةّينلا هذهو

 ال هذحو هللا وه لهو ‹ «لمعلاب دوصقملا زييمت ىنعمب : ىناثلا ىنعملاو

 .(5159 )و (5497) يراخبلا دعس نب لهس ثيدح نم هاور )١(
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 يف َنوُقراعلا اهيف ملكتي يتلا يه ةينلا هذهو ءهٌريغو هللا مأ «هريغ مأ .هل كيرش

 مالك يف ًاريثك ُدَجوُت يتلا يهو «هعباوتو صالخإلا ىلع مهمالك يف مهبتك
 .نيمّدقتملا فّلّسلا

 .(ةينلاو صالخإلا» باتك انين انفع قدا يأ نب ركب وبأ ا دقو

 ظفلب ةرات ل يبنلا مالك يف اهُركذ رّركتي يتلا ٌةينلا يهو ءةينلا هذه دارأ امنإو

 يف ًاريثك اهركذ ءاج دقو .كلذل براقُم ظفلب ةراتو «ةدارإلا ظفلب ةراتو «ةينلا

 .اهل ةّيراقملا ظافلألا نم ًاضيأ يلا ظفل ريغب لجو ع هللا باتك

 مهلظل ءامهوحنو دصقلاو ا نيبو ةينلا نيب قرف ْنَم قرف اعنا

 هينلا :لاق نم مهنمف ءُءاهقفلا هرکی لوألا ىنعملاب ةينلا ا

 نأ هللا َنِم ٌناسنإلا ديري امك « كلذب صتخت ال ةدارإلاو «يواثلا لعفب صتخت

 ا را كلذ يوني الو «هل ٌرفغي

 اهنع ربعي كلذلو «ةدارإلا ىنعمب ٍدئنيح يهف ابلاغ يناثلا ىنعملا اذه اهب داري

 مكنمو ادا ديرب نم مكمل : ىلاعت هلوق يف امك < ًاريثك نآرقلا ىف ف ةدارإلا ظفلب

 ديرب هللاو ايندا ضَرَع نوير : هلوقو «[۲ : نارمع لآ] ةرخآلا ديري نم

 هثرح يف هل ذزن ةرخآلا تْرَح دیری ناك نم : هلوقو ٦۷[« : لافنألا] ا

 :ىروشلا] «بيصَن ْنِم ةّرخآلا يف هَل امو اهنم هت ايندلا ٌترَح ديري ناک ْنَمو
Eانلعج مث دير ْنمِل ءاشن ام اهبف هل الج ةَلجاَعلا درب نك نمط :  

 نمم وهو اهيْعَس اهل ىَعَسو ةرخآلا َداَرأ نمو . اروُحدَم ًامومَْم اهالصَي منهج هَ
 ناك نیم : ىلاعت هلوقو «[۸-۱۹ لإ (اروكشم مُهُيْعَس ناک كعلوأف

 كئلوا | . وسحب آل اهيف مَ اهبف مُهلامعأ مهل ٌفوُن اهتيزو اينلا ةايحلا ير:

 نولي اونا ام ُلِطاَو هيف اوُعََص ام طبحو رانا الإ ةرخآلا يف مهل سيل نيد

 نوديرب يعلو ةاَدعلاب مُر نوعي نيذلأ رعت الو : هلوقو ١6-١5[.« :دوه]

 ةاًّدْغلاب مهر نوعذي IF م م َكَسْفَن ٌربضاو» :هلوقو ٠۲[« : ماعنألا] (ههجَو

 - ا -



 : فهكلا] «اينّدلا ةاّيحلا نيز دير مُهنَع كانَ دعت الو هجو نود دري يشعلاو

«Aهلوقو (نوحلفملا ُمُه كلوا 4 هللا هجو َنوُديِرُي نيل ريح كلذ : هلوقو  : 

 ةاَكَر ْنم ميتا امو هللا دنع وبري الق ٍسانلا لالا يف وبري ابي نم مَآ امو

 .[۳۸-۳۹ : مورلا] 4نوفعضملا مُه كلوا هللا هجو ور

 ءاغتبا الإ : ٍلاعت هلوق يف امك ««ءاغتبالا» ظفلب نآرقلا يف اهنع ربي دقو

 َءاغتبا مُهَلاومأ نوُقفنُي نيذلا لثمو» : هلوقو ٠١[« :ليللا] (ىلغالا ر هجو

 :ةرقبلا] لا هجو ءاغتبا الإ نون انو : هلوقو «[ ۲۰ : ةرقبلا] هللا تاضرَم

 وأ ٍفورعَم وأ ٍةَقَدَصِ رم ْنَم لإ مُهاوجن ْنِم ريثك يف َرْيخ الإط : هلوقو 7

 «ًاميظع ًارجأ هيتؤن فوسف هللا ةاضرَم َءاغتبا كلذ ُلَعْفَي ْنَمو سانلا ني ب حالصإ

 ١١5[. :ءاسنلا]

 ا يلا ا

 نأ ىلع كلذ لد امهعفن مومعل نا ب حالصإللاو ةقدَصصلا هدارفأ نم

 تاضرم َءاغتبا هلعف ْنَمِب هصخف هللا ّنم هيلع ٌباوثلا اًمأو ريح كلذب يجانتلا

 1 َ . هللا
 امهريغو ساثلا نيب َحالصإلاو ءةقدّصلا نم فورعملاب ّرمألا لَعَج امنإو

 « يّدعتملا ,عقتلا نم كلذ ىلع بري امل هللا هجو هب غب مل ناو وش

 هللا ةجو هب َدصَق ْنِإف مألا ىلإ ةبسلاب اّمأو یخو ناسحإ ٍسانلل هب ُلصْحَيَ

 ريخ نكي مل ٠ «كلذ ذصقي مل نإ لع تاو لاری ناک فاش ر اغا

 كلذب ٌدصقَي هللا ركذو ناو مدع نسف اذهو .هيلع هل باوث الو هل

 ا ةّيلكلاب هيف هل ريخ ال هّنإف ءايندلا ضر

 الإ ملل «ٍدحأ ىلإ هعفن ىّدعتي ال هنأل «هريغل الو «هيف مثإلا نم هيلع بّترتي

 . كلذ يف ٌءادتقا هب ٍدحأل ّلّصحي نأ

 ريثكف «ةّينلاب ىنعملا اذه ةيمست ْنِم ٍفلّسلا مالكو سلا يف درو ام امو

 - كالا



 ني ةدابع ِثيدح نم E ديا مامإلا جرخ امک «هضعب ركذن نحنو د

 ءًالاقع الإ وني ملو «هللا ليبَس يف ازُغ ْنَم» :لاق هنأ لك ّىبْنلا نع «تماصلا
 : ىا

 کا ناو لاق « و يبا نع «دوعسم نبا ثيدح نيالا مامإلا و

 . 0( هتينب ملعأ هللا ا ني ٍليتق ترو 5 ٍْرفلا تاك يتسم ءادهش

 ما 0 , هك يللا نع 1 e نبا جرخو
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 تعبي امنإ» :لاق لك ّيبنلا نع ءرمع ثيدح نم ايندلا يبأ نبا جّرخو
 .«تاّينلا ىلع نولتتقملا

 ٌلئاع ذ ٌدوعي» :لاق . لكك يلا نع ةملس مأ نع عم جسم يفو

 :تلقف ««مهب فِسُح « ضرألا نم ءاديبب اوناك اذإف هلا تحف «تيبلاب

 هححصو ۰۲۰۸/۲ يمرادلا ًاضيأ هاورو . 74/5 يئاسنلاو ۳۲۰و ۳۱۰/۰ دمحأ هاور (۱)
 . (4518) نابح نبا

 . فيعض وهو «ةعيهل نبا هيف - هلاسرإ ىلع وهو ۳۹۷/١ «دنسملا» يف وه (۲)

 ءيس  يضاقلا كيرش وهو  هتاور دحأ نوک عم وهو «(4770) «هجام نبا ننس» يف وه (۲)
 . 407/7 مكاحلا هححصو «هدهاوشب حيحص .ظفحلا

 ظفاحلا هنسحو ۳۹۲/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو )٤۲۲۹(. «هجام نبا ننس» يف وه )٤(
 . ٥۷/١ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا

 عمجم» يف امك «ريبكلا دنسملا» يف ىلعيوبأ ًاضيأ هاورو .«ةينلاو صالخإلا» باتك يف (0)
 ءريغصلا عماجلا» يف امك «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ۳۳۲/٠١ «دئاوزلا

 يبهذلا هل قاسو , عضولاب مهت او ءدحاو ريغ هبذك رمش نبورمع هدنس يفو . يطويسلل
 .ثيدحلا اذه اهنم ءةركنم ثيداحأ ۳۹۸/۳-۳۹4 «نازيملا» يف

= A - 



 2 مف رو ةر EL 520 : o ےک ا 200

 موي ثعبي هنكلو «مهعم هب ٌفَسْحُي) :لاق ؟اهراك ناك نمب فيكف هللا لوسر اي

 .©«هتين ىلع ةمايقلا

1 0 57 9 2 50 1 
 :هيف لاقو «ثيدحلا اذه ىنعم ةي ىبنلا نَع ,ةشئاع نع اضيأ هيفو

E2 5 2 8 روو ر <  
 . «مهتاین ىلع هللا مهثعبي ‹ یتش رداصم نوردصيو «ادحاو اكلهم نوكلهي»

 الك يلا نع ءتباث نب ديز ثيدح ْنِم هجام ُنباو دمحأ مامإلا جّرخو

 هناي هلو «ةيليغ نيب :هرقف لعن مآ ةيلع هللا قرف عدنه ايندلا تناك نمف لاف
 هانغ لعجو .هّرمأ هل هللا َعَمِج هين ةرخآلا تناك ْنَمو هل بك ام الإ ايْنّدلا نم
 همه ناک ْنَم» ةا طفل «هجام نبا ظفل . (ًةمغار يه اين هتتأو «هبلق يف

 تناك نم» :هدنعو ءايندلا يبأ نبا هجرخو :3ةاينتلا هنن تناك نمو ةرخآلا

 . «ةرخآلا هتين تناك نمو ءايندلا هتين

 َكْنِإ» :لاق هلك يبل نع « ٍصاقو يبأ نب دعس نع (نيحيحّصلا» يفو

 يف يف اهّلعجت ةَمقّللا ىتح ءاهيلع تأ الإ هللا ةجو اهب يغتبت ٌةقفن َقفنَت نل

 . ©(كتأرما

 ةين النمل َلَمَع ال : لاق مغ نع «» عطقنم ٍدانسإب اينذلا ي ىبأ نبا یورو

 )١( يذمرتلا هاورو «(۲۸۸۲) «ملسم حيحص» يف وه )۱۲۷۲(.

 ۹٣۰۲و ۱۰١/۹ دمحأو «(۲۱۱۸) يراخبلا هاورو )۲۸۸٤(« «ملسم حيحص» يف وه (۲)

 . (5ا/868) نابح نباو

 )58٠0(. نابح نبا هححصو )4٠1١8(«: هجام نباو ۰۱۸۳/۰ دمحأ هاور . حيحص (*)

 ملسمو 51/77(2)و (51:9)و ("5*94)و (77/47)و (۱۲۹ )و (ه5) يراخبلا هاور )٤(

 نابح نباو )75١١5(., يذمرتلاو ۱۷۹/١. دمحأو ,ا/5/7؟ كلامو «(1578)

 .(507؟4759(0)5)

 .فيعضلا ماسقأ نموهو (©)
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 دنع هلمع ٌباوث بستي مل نمل رجأ ال : ينعي هل ةَبْسح ال ْنَمل رجا الو هل
 . لجو رع هللا

 فني الو « لمعب لإ لوق ٌعفني ال : لاق «دوعسم نبا نع ٍبفيعض ٍدانسإبو
 .ةسلا قفاو امب لإ ينو لمعو لوق عني الو «ةّينب الإ ٌلمَعو ٌلوق

 e يلا اومّلعت :لاق «ريثك يبأ نب ىبحي نعو
 یتح دب يقرا يف ١ يب ركنا تالا : لاق «يمايلا ليبر نعو

 ىتح «ريخلا هديرت ٍءيش ّلك يف ونا :لاق هنأ هنعو «بارشلاو ماعطلا يف

 .ةّسانكلا ىلإ كجورخ

 ريم مل

 كافكو قيل ُيْسُح هُعمجي امن هلك خلا تیار :لاق « ّيئاطلا دواد نمو

 هحراوج عيمج تقّلعت ولو قتلا ةه ربلاو : دواد لاق بصق ملا ناو اري

 .هلصأ ىلإ هين اسوي ةتدرل < انندلا في

 ُبّلقتت اهّنأل « يّين نم ىلع ٌدشأ ًائيش ٌتجلاع ام :لاق « ّيروثلا َنايفس نعو
 .(9ٌىلع

 َنيلماعلا ىلع ُدشأ اهداسف ْنِم ةينلا صيلخت :لاق .طابسأ نب فّسوي نعو
 . ©داهتجالا ل وط نم

  eلاق یوا تع تا انك لاق ؟ةزانجلا دهشت الأ :

 ضما :لاق مث ةه ركفف

 )١( ءايلوألا ةيلح 8/7١.

 )۲( يتين) لدب ( يسفن» :هيفو «و ه/17/ «ءايلوألا ةيلح» 1 .

 ) )۳«ةيلحلا» يفو ١7١/٠١ .فرطم نب هللا دبع نع هوحن

 دال



 حالصو « لمعلا حالصب بلقلا الص :لاق هللا دبع نب فّرطم نعو

 . ينا ِحالصب لمعلا

 نإ «هتین نسحيلف تلمع لكك نا رش :لاق فّلَّسلا ضعب نعو

 : ةمقللات ىح هن تنسخ اذإ دنقلا اب لجو رغ هلا

 ريك لمع رولا هت يغض غا لاق كالا هنا قع

 ءةتسحلا ةينلاو هلل ىوقّتلا : ثالثب لإ لمعلا ٌحلصي ال : نالجع نبا ةلاقو

 . ةباصإلاو

 . كتدارإو كين كنم لجو رع هللا ديري امْنِإ : ضايع نب ٌليضفلا لاقو

 . هليبس يف لتقلا نم ٌلضفأ لجو رع هللا ٌراثيإ :لاق ءطابسأ نب فسوي نعو

 . «ةّينلاو صالخإلا» باتك يف اينّدلا يبأ نبا هلك كلذ جّرخ

 ٌءادأ لامعألا لضفأ : لاق «هنع هللا يضر رَّمُع نع ااا ةيف يورو

 دنع اميف ةا ٌقْدصو ل هللا مرح اًمع ٌعرولاو لوز هللا ضرتفا ام

 . لجو رع هللا

 ةثالث مالسإلا ا نأ محا مامإلا نع يور ام یف ملعي اذهبو

 نيل اهانربا يف ثدخا + نم» "تختو ««تاّلاب و :ٌثيدح : : ثيداحأ

 ىلإ مجري هلك نيل نا نيب مارحلاو نب لالحلا» : ينجو ناكر ويف نق

 هنُمضت هلك اذهو «تاهُبشلا نع فقوتلاو «تاروظحملا كرتو روال ٍلعف

 .ريشب نب نامعنلا يدع

 )١( «ءايلوألا ةيلح» ۱۹۹/۲ .
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 : نيرمأب كلذ متي امنإو

 يذلا وه ذعر عةئنسلا ةقفاوم ىلع هرهاظ يف هلا نوكي نأ :امهدحأ

 . در وهف ءهنم سيل ام انرمأ ىف ثّدحأ ْنَم» : ةشث ةشئاع ثيدح هنت

 هنّمضت امك لجو رع هللا هجو هب ُدَصَقُي هنطاب يف لمعلا نوكي نأ يناثلاو
 .«تاّيئلاب لامعألا» :رمع ثيدح

 8 : كلملا] «المع نسخا مكُيأ مكولبيِلا» : ىلاعت هلوق يف ليضفلا لاقو
 5 .ًاباوص نكي ملو ءًاصلاخ ناك اذإ | لمعلا نإ :لاقو . هبوصأو “”هصلخأ :لاق
 .ًاباوص ًاصلاخ نوكي یتح لبقي مل ءاصلاخ نكي ملو ءًاباوص ناك اذإو ,لبقي

 . ةّنسلا ىلع ناك اذإ ُباوصلاو اور هلل ناك اذإ صلاخلاو :لاق

 وُجري ناك ْنَمَفط : لجو زع هللا لوق ٌليضفلا هلاق يذّلا اذه ىلع لد دقو
 ]۰ : فهكلا] «ًادحأ هبر ةدابعب كرش الو ًاحلاص المع ُلَمعَيلَف هبر َءاقل

 موّصلاب اولضافتي ملو «تادارإلاب اولضافت امنإ :َنيفراعلا ضعب لاقو
 . ةالّصلاو

 .هلوسرو هللا لآ ف .هلوسرو هللا ىلإ ةيرجه تناك نمف» : زال هلوقو

 . «هيلإ ٌرجاه ام ىلإ هترجهف ءاهُحكني ٍةأرما وأ ءاهُبيصُي ايند ىلإ هترجه تناك ْنَمو

 ْنم هّتين هلمع نم لماعلا ظح ّنأو «ِتاّينلا بسحب لامعألا نأ ال ركذ امل

 ءُءيش امهنع جرخي ال نايك ناتدعاقو « ناتعماج ناتملك ناتاهو ٌرش وأ ريخ

 اهحالص ٌفلتخيو ةديخلاو اهتروص یتا لامعألا لاثمأ نم الاثم كلذ دعب ركذ

 .لاثملا اذُه وذَح ىلع لامعألا ٌرئاس :لوقي هّنأكو ,تاّينلا فالتخاب اهُداسفو

 امك «مالسإلا راد ىلإ هنم ُلاقتنالاو «كرشلا دلب ٌنارجه :ةرجهلا لصأو

 )١( (يوغبلا ريسفت» :رظنا 59/54".
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 رجاه دقو ذلك لا ةنيدم علا اهنم نورجاهُي ةكم حتف لبق نورجاهملا ناك

 اعلا ىلإ هلا يقرأ ىلا كلذ لبق مهنمَرجاه ن

 ءاهب دصاقملاو تاّينلا بفالتخاب ٌفلتخت ةرجهلا هذه نأ كي يببنلا ربخأف

 «مالسإلا نيد ملعت يف ةبغرو وو هلل بح مالسإلا راد ىلإ رجاه نمف

 هللا ىلإ ٌرجاهملا وه اذهف «كرشلا راد يف هنع رجعي ناك ثيح هنید راهظإو

 . هلوسرو هللا ىلإ هترجه نم هاون ام هل لصح هنأ ًارخفو ًافرش هافكو ًاقح هلوسرو

 ٌلوصخح نال «هظفلب هتداعإ ىلع طرشلا اذه باوج يف رصتقا ىنعملا اذهلو

 . ةرخآلاو اينّدلا يف بولطملا ٌةياهن هترجهب هاون ام

 أ ءاهبيصُي اينُد بّلطل مالسإلا راد ىلإ كرشلا راد نم ُهرجه تناك نمو

 ءرجات لوألاف كلذ ْنِم هيلإ ٌرجاه ام ىلإ ُهترجهف « مالسإلا راد يف اهحجكني ٍةأرما

 .رجاهمب امهنم دحاو سیلو «بطاخ يناثلا

 هب ةناهتساو ءاينُدلا رمأ نم هبلط اِ ٌريقحت E : هلوق يفو

 ءاهيف دّدعت الف ةدحاو هلوسرو هللا ىلإ ةرجهلاف ًاضيأو هظفلب هركذي مل ثيح

 ف اه اا ٌداعأ كلذلف

 قرات ٍةحابُمانُد بلطل ُناسنإلا ٌرجاهي دقف ءرصحنت ال اينِّدلا رومأل لار

 : لاق كلذلف رصحنت ال ايندلا رومأ نم ةرجهلاب ُدَصقُي ام ٌدارفأو « ىرخأ ٍةمرحمو

 . ناك ام ًانئاك ينعي ««هيلإ رجاه ام ىلإ ه د

 مُكءاَج اذإ» : ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر ٍساّبع نبا نع ّيوُر دقو

 اذإ ةأرملا تناك لاق ٠[. : ةنحتمملا] ةيآلا 4 ٌَنُهونِحّتماف تارجاهُم تانمؤُلا

 يرضع هللابو ء جوز ضغب نم تجرخ ام : هللاب اهفّلح الب ّىِبنلا تنأ

 ا هللابو ءايند سامتلا تجرخ ام : هللابو « ضرأ نع ٍضرأب ةبغر
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 «()(هدنسم)» يف رازبلاو ءريرج ناو « متاحا ي ىبأ ٌنبا ۾ هجرخ . هلوسرو هلل

 .ًارصتخم هباتك خسن ضعب يف يذمرتلا هجرخو

 :لاق ,لئاو وبأ وه - ٍقيقش نع < ,شمعألا نع هباتك يف عيكو ىور دقو

 ایپ ی ار نأ تيآف «٠ سيق م : اهل لاقي ة ةأرما ّيحلا َنِم يبارعأ بط

 نبأ ينعي : هللا دبع لاقف : لاق . سيق ما ٌرجاهم هيُمسُن انف «هتجوزتف .رجاهف

 . "هل وهف ءًائيش يغتبي رجاه نم . دوعسم

 دهع يف ناك امنإو ل ّيبنلا دهع يف نكي مل اذه نأ أ يضتقي ٌقايسلا اذهو
 يبأ نع < ٍشمعألا نع «ّيروُلا نايفس قيرط ْنِم يوُر نكلو .دوعسم نبأ

 « سيق مآ : :اهل لاقي ة ارم طخ لج اف ناك: لاق «دوعسم نبأ نع « رلئاو

 لاق . ,سيق ما رجاھم هين كف ءاهجئزتف «رجاهف «رجاهي تح هزت نأ تباذ

 . "هل وهف ٍءيشل ٌرجاه ْنَم :دوعسم نبا

 لكي يللا ٍلوق ٌببس تناك يه ٍسيق ما رج راهم ةصق نأ هكا دقو

 0 نم ٌريثك كلذ ركذو .«ءاهحكني ٍةأرما وأ ا ف نره تناک

 يمئيهلا هركذو «(۲۲۷۲) دازبلاو 178//51 «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نبا هاور (۱)

 هفّعضو .يروثلاو ةبعش هقّثو «عيبّرلا نب سيق هيف :لاقو 2011/7 «عمجملا» يف
 .امهريغ

 نباو راّزبلاو «ةماسأ يبأ نبال هبسنو ۱۳۷/۸ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 .هدانسإ نّسحو «هيودرم نباو .متاح يبأ نباو ءرذنملا نباو ريرج

 ٤١ ۸١( ) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هقيرط نمو «هننس» يف روصنم نب ديعس هاورو (۲)
 : ٠١١/۲ «دئاوّزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو .دانسإلا اذهب شمعألا نع ةيواعم يبأ نع

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو :رجح نبا ظفاحلا لاقو  حيحصلا لاجر هلاجر

 . ۲٠/۲ «بيرثتلا حرط» يف لاق امك تاقث هلاجر (*)
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 .©ملعأ هللاو حصي ٍدانسإب الصأ كلذل رن ملو «مهبتك يف

 ةينلا بسحب اهّداسفو اهحنالصف «ىنعملا اذه يف ةرجهلاك لامعألا رئاسو

 داس نو ب ماس جحلاو ٍداهجلاك ءاهيلع ةعابلا

 و« ةيبصعلاو ةعاجشلا:راهظإو ءايرلا نم هب دصقب امو داهجتلا ىف سانلا

 م :لاقف ؟هللا ليبس يف كلذ يأ : كلذ

 . ةيويندلا دصاقملا نم هنع اولأس ام ّلك اذهب جرخف «هللا ليبس يف

 ف يلا ىتأ ًابارعأ نأ ٌّيرعشألا ىسوم يبأ نع «نيحيحصلا» يفف

 لاقي ُلُجرلاو ركل لئاقُي لجّرلاو « منخل لاقي جرا : هللا لوسر اي :لاقف

 ٌةملك َنوكتل لاق نم» : ل هللا لوسر لاقف ؟هللا ليبس يف نمف اکمل

 . (هللا ليبس يف وهف ءايلعلا يه هللا

 لتاقيو «ةعاجش لتاَقُي لُجّرلا نع لكي هللا لوسر لبس : ملسمل ةياور يفو

 . ثيدحلا ٌركذف ؟هللا ليبس يف كلذ 7 ا ناو دم

 0 او .ًابضغ لتاقي لجرلا اشي هيأ هل ةياور يفو

 قلك ّيبنلا ىلإ ٌلجر ءاج :لاق ءةمامأ يبا: فيد نم اسلا نو

 » :هللكك هللا لوسر لاقف ؟ُهَل ام َرْكّذلاو ٌرجألا متلي ازغ الجر تيأرأ :لاقف

 ءًاصلاخ ناك ام الإ لمعلا نم ُلبقَي ال هللا َّنإ» E كملي

 . «ههجو هب يغتباو

 ةكلذ ببب قيس لامعألا ترا نأ هيف نبل نكل «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١(

 . كلذب حيرصتلا يضتقي ام قرطلا نم ءيش يف رأ ملو
 دواد وبأو )١1904(« ملسمو ,(/4048)و (”177)و (۲۸۱۰)و (۱۲۳) يراخبلا هاور (۲)

 . (۲۷۸۳) هجام نباو «*/5 يئاسنلاو (1555) يذمرتلاو >)9۱۷)

 ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا هنسحو )۷٩۲۸( يناربطلاو . ٩ يئاسنلا هاور (۳)
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 اچ هللا لوسر اي :لاق اجر نأ ةريره فا ثيدح نم «'”دواد وبأ جرخو

 رجأ ال» : كَ هللا لوسر لاقف ؟اينّدلا ٍضْرَع نم ًأضَرَع يفتبي وهو داهجلا 6

 . هل رج ال» :لوقي كك 2 ًاثالث هيلع داعأف هل

 فل يلا نع ٠ « لبج نب ذاعم ثيدح نم دواد وبأو ٌدمحأ مامإلا جّرخو
 ,ةميركلا قفنأو ا عاطأو هللا هو ىغتبا نم اًمأف « ٍناوزَغ وزغلا» :لاق

 ًارخف اََغ ْنَم اّمأو هلك ٌرجأ ههو مون ّنإف .داسفلا بنتجاو ٌكيرشلا رسايو
 .©«فافكلاب مجري مل ِهّنإف «ضرألا يف ّدسفأو «مامإلا ىصعو « ةعمسو ًءايرو

 مهلا لوشر ايا :ٌتلق : :لاق ورمع نب هللا ٍدبع ثيدح نم ")دواد وبأ جرخنو

 ًارباص هللا كثعب ءًابستحم ًارباص تلتاق نإ» :لاقف ,وزغلاو داهجلا نع ينربخأ

 َتْلَتاق لاح یا ىلع ًارئاكُم ًايئارُم هللا كعب ءًارثاكمم ًايئارم تلتاق ْنِإو ًابستحم

 .« لاحلا كيت ىلع هللا كثعب تلتف وأ

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلاو .4١ص ٌفنصملا هّدانسإ دوجو ۳۸٤/٤ «ءايحإلا

0/6. 

 هقفاوو 86/7 مكاحلا هححص كلذ عمو «لوهجم لجر هدنس يفو )٣۱٣(«. مقرب )١(

 . !يبهذلا

 44/5 يئاسنلا ًاضيأ هاورو «(7591) دواد وبأو 274/0 دمحأ هاور حيحص ثيدح (۲)

 «أطوملا» يف كلام هاورو « يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع ۸٠/۲ مكاحلا هححصو

 . حيحص هدانسإو .ذاعم ىلع ًافوقوم 1

 هّتقفاوم ديري : يجابلا لاق «كيرشلا رسايو «ةميركلا لاومألا قفنأ : يأ : ةميركلاو
 . لمع وأ ةقفن نم هيف هكراشُي اميف هتځاشم ةّلقو «هيلع هتعباتمو «ةعاط نوكي امم هيأر يف

 نيلجر هيف نأ عم ,يبهذلا هقفاوو ۸٥-۸٦ 1١79« /۲ مكاحلا هححصو ,(7619) مقرب (۳)

 . !نيلوهجم
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 هلي يللا تعمس : : هنع هللا يضر ةريره يبأ ميك نا دم چرخو

 هفرعف «هب ياف «دهشتسا لجر هيلع ةمايقلا [ موي ىضقي سانلا 1 نإ :لوقي

 :لاق «تدهشتسا ىّنح کیف ُتلتاق : لاق ؟اهيف تلمع امف :لاق < اهفرعف همن

 ىلع بحس «هبّرمأ م مث «ليق دقف «ةيرج : لاقت نذل ,تلتاق كنکلو «َتبذك

 هي يناف «نآرُقلا ارفو ةع علا مل لو نالا يف يقلا ىتح «ةهجو

 تأرقو «هتملعو ملعلا ٌتمّلعت :ENCE لاق ءاهفّرعف ُهَمّعْن هفّرعف

 َنآرقلا تأرقو «ملاع : : لاقي: «ملعلا تمّلعت َكّنكلو «تبذك :لاق . ٌنآرقلا يف

 الا يف يقلأ تح ههجو ىلع بجُشف «هبربأ م لف ق یراق رم: لاقيل

 «همعْن هفّرعف هب يان هلك لاملا فانصأ نم هاطعأو هيلع هللا عسو اوو

 ال اهيف قي نأ ب بحت ليبس نم ٌتكرت ام :لاق ؟اهيف َتلمَع امف : لاق ءاهفرعف

 مث «ليق دقف «داوج وه :َلاقُيل «تلعف َكّنكلو «ٌتبذك :لاق . كل اهيف تقفنأ

 . «رانلا يف يقلأ ىح «ههجو ىلع بحسف ا

 هيلع يشغ ىتح ىكب «ُتيدحلا اذه هغلب امل ةيواعم َّنإ :ثيدحلا يفو

 ةايحلا ديرب ناك نمو لجو هللا لاق ةلوسو هللا قّدص ل «قافأ اًملف

 سيل نيذُلا كيلوا . َنوُسْحُِي ال اهيف ْمُهو اهيف ْمُهَلامعأ مهيلإ قون اهتتيزو اينّدلا

 ٠١-٠١[. :دوه] رانلا الإ ةّرخآلا يف مُهَل

 ولا يسب يلا

 ٠ :لاق لكي يلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هجام نب راو دواد

 ًاضّرع هب َبيِصُيل الإ هُمّلعتي ال هللا هجو هب ىعَتبُي امم ًاملع مّلعت
 1 اينّدلا نم

 ظفلب هاورو . ظفللا اذهب ۲۳/۲ يئاسنلاو ,117/1# دمحأ ًاضيأ هاورو «(1940) مقرب (1)

 . )٤٩۸( نابح نبا هححصو ءهنّسحو (۲۳۸۲) يذمرتلا  ةيواعم ةصق هيفو  رخآ
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 .اهحير : ينعي «ةمايقلا موي ةْنَجلا َفْرَع ذج

 » :لاق ‹ ا ثلا نع : كلام نب بعك ثيدح نم (9 يذمرتلا جرخو

 e ءاهفسلا هب يراميل َملعلا بّلط

 . ناثلا هللا هلخدأ « هيلإ

 يلا نع رباجو «ةفيذحو مع نبا ِثيدَح نم هانعمب هجام نبا هجرخو

 هب اورامتل الو العلا هب اوُهابتل < .ملعلا اومّلَعَت ال :رباج ثيدح ظفلو , دل

 . نانا ٌراثلاَف «كلذ لعف ْنَمَف «سلاجملا هب اوريخعت الو ةاينسلا

 اولداجتل وأ :ةاهفسلا ةت اورا : ثالثل ملعلا اومّلعت ال : دوعسم نبا لاقو

 دنع ام مكلعفو مكلوقب اوغتباو «مكيلإ سانلا هوجو هب اوفرصتل وأ .ءاهقفلا هب
 اوس ام ٌُبهذيو ىَبي هنإف هللا

 نم ©ٌدمحأ مامإلا چرخ امك < ا هللا ريغل لمعلا ىلع ٌديعولا درو دقو

 مالا هذه يو :لاق لب يلا نع «هنع هللا يضر بعك نب ّيِبأ ثيدح

 هححصو ,(1767) هجام نباو ,(”5514) دوادوبأو .۳۳۸/۲ دمحأ هاور حيحص ثيدح (۱)

 . يبهذلا هقفاوو 286/١ مكاحلاو (۷۸) نابح نبا

 ةريره يبأ ثيدح هل دهشيو ‹فيعض : يأ «بيرغ ثيدح اذه :لاقو «(7556) مقرب (۲)

 . ةيتآلا ثيداحألاو قباسلا

 دئاوز» يف يريصوبلا ركذ امك فيعض هدانسإو )۲٠۳(« هجام نبا هاور رمع نبا ثيدح (۳)
 (؟09) مقرب هجام نبا دنع ةفيذح ثيدحو «ىرخألا ثيداحألاب ىوقتي هنكل «هجام نبا
 «(۷۷) نابح نبا هححصو :(1؟014) هجام نبا دنع رباج ثيدحو . يريصوبلا هفعضو
 85/1١. مكاحلاو

 )٤( «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نبا هركذ ۱/۱۷٦ .

 )©4٠(. نابح نبا هححصو ۱۳٤/١ «دنسملا» يف (5)
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 ةرخآلا لمع مُهنم َلِمَع نمف «ضرألا يف نيكمتلاو نيّدلاو ةَعْفرلاو ءانّسلاب
 .«بيصن ةرخآلا يف هل نكي مل اندا

 هب دا ال تخ اضف ءار نک راند اسقا هلل ريغل لمعلا نأ ملعاو

 لاق امك يندم يف نيقفانملا لاحك ( يوينُد ضرغل نيقولخملا تاارم ىوس

 نو ركَُي الو ساثلا نوار لایک اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو» : لجو زع هللا

 "١٠5[. : ءاسنلا] «اليلق ل هللا

 مه َنيِذْلا . نوُهاَس مهتالَص ْنَع ْمُه نيذّلا . نيّلَصُملل ٌليَوَقط : ىلاعت لاقو

 .[4-5 :نوعاملا] ةيآلا «نوؤارُي

 ْنِم اوُجَرَح َنيذّلاك اونوکت الو : هلوق يف ءايّرلاب رافكلا هللا فصو كلذكو

 ٤١[. :لافنألا] «هللا ليبَس نع َنوُدْصَيو ٍسانلا ءاَثرو ارب مهراد

 « مايصلاو ِةالَّصلا ضرف يف نوم نم ُرَدصي داكي ال ٌضحملا ءايرلا اذهو

 يلا وأب لامعألا نم امهريغو حلاو أ ةبجاولا ةقدصلا يف ٌرُدصي دقو

 «ًطباح هنأ كيس كاشي ذل لمعلا اذهو زيزع اهيف صالخإلا نإ ءاهعفن ىّدعتي

 .ةبوقعلاو هللا ّنم َتقملا ٌقحتسي هبحاص َّنأو

ُءايرلا هكراشيو هلل لمعلا نو ةا
 صوصنلاف «هلصأ رم هکراش ناف ء

 ۶ ءو ء

 .اضيأ هطوبحو هنالطب ىلع لدت ةحيحصلا

 : لاق الب ّيبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يبأ 00 حيحص)» يو

 رشا المع لمع ْنَم «كرشلا نع «"ءاكرشلا ىنغ انأ : ىلاعتو كرابت هللا ٌلوقي»

 «ءيرب هنم انأفو : هظفلو «هجام نبا هجرخو 0-0 هتكرت « يريغ يعم هيف

 . ”7(كرشأ يذل وهو

 . «ملسم حيحص» نم تبثملاو ««ءاينغألا» : لوصألا يف )١(

 نابح نبا هححصو « ٥٤٤و ۳۰۱/۲ دمحأو )٤۲۰۲(« هجام نباو «(۲۹۸۰) ملسم هاور (۲)
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 لص نم": لاق « لكي بلا نع ء,سوأ نب داش نع '”دمحأ مامإلا جر جرخو

 دقف « يار ات نمو كرشأ دقف «يئارڀ ماع نمو «كرشأ دقف «يئارڀ

 َةَدَج لاف ای كرشأ نمل ٍميسق ريخ انأ : لوقي لجو رع هللا دو ‹كرشأ

 . «ٌينغ هنع انأ هب كرشأ يذلا هكيرشل هريثكو ةليلق هلَمَع

 ةلاضف يأ نب ديعس ا ثيدح نم هجام ٌنباو ٌيذمرتلاو ٌدمحأ مامإلا جرخو

 نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ» : نكي هللا لوسر لاق : لاق _ ةباحصلا ّنم ناكو -

 لجو رع هل هلع e :دانم ىذان «هيف بير ال مويل
1 

 , ”(كرشلا نع ءاكرشلا ىنغ ( هللا ناف « لجو رع هللا ريغ دنع نم ُهَباوُث ٌبلطَيلف

 ۰ و نع < ٍسيِق نب ُكاَحْضلا ثيدح نم "(هدنسم» يف رازبلا جرخو

 وهف ءًاكيرش يعم رشا نمف «ٍكيرش ريخ انأ : لوقي لَو رع هللا ّنِإ» :لاق
 نم لبقي ال هللا ناف لجو رع هلل مكلامعأ اوصلبخأ سانا اهي اي . يكيرشل
 سیلو «محرلل ا مرو فاد : اولوقت الو هَل فا ام الإ لامعألا

 اهيف هلل سیلو «مكهوجول اهنإف «مكهوجولو هلل اذه :اولوقت الو ٤ يش اهنم هلل
 . ا٤ یش

(Fe) 

 ء(۷۱۳۹) «ریبکلا» يف يناربطلاو )1١70(. يسلايطلا ًاضيأ هاورو ۱۲۹ - ۱۲/۴ (۱)
 رظناو «هثیدح نّسح مهضعبو «فیعض وهو «بشوح نب رهش هيفو ۳۲۹/٤ مكاحلاو
 . ۲۲۱/۱۰ «دئاوزلا عمجم»

 هجام نباو - بیرغ نّسح :لاقو )۳۱٠٠٤(« يذمرتلاو ل2716/4و 455/7 دمحأ هاور (۲)

 4١(. 5) نابح نبا هححصو )575١9(«

 هخيش نع راّربلا هاور 78١/٠١ :«عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ء(۷١١۳) مقرب ()
eحيحصلا لاجر هلاجر ةّيقبو «فعض هيفو «هريغو نابح نبا هقثو  . 

 يطويسلا هدروأو . هسفن يف حليوص وه :رشجم نب ميهاربإ يف يبهذلا لاقو : تلق
 .هب سأب ال هدانسإ : : لاقو , يقهيبلاو هيودرم نبال هتبسن دازو 2417/60 «روثنملا ردلا» يف

48٠ 



 لوسر ىلإ ءاج الجر نأ ٌىلهابلا ةمامأ يبأ نع ٍدّيِج انساب “يئ اسلا جرخو

 لوسر لاقف ؟رْكّذلاو َرْجأْلا ملي ازغ اجر تيأرأ ء هللا لوسر اي :لاقف ىا هللا

 ءيش ال» : ءب هللا لوسر هل لوقي ,تارم ثالث اهداعأف «ُهل َءيش ال» : لكي هللا

 . «ههجو هب يغتباو اصلاح هل ناك ام لإ لّمَعلا ّنم ٌلبقي ال هللا نإ :لاق مث .«هل

 فقأ ينإ « هللا لوسر اي : لجر لاق : سابع نبا ثيدح ْنم "” مكاحلا جرخو

 ًائيش لي هللا لوسر هيلع دری ملف « ينطوم ىرُي نأ ٌديرأو هللا هجو ديرا فقوملا

 هر ةدابعب كرش لَو ًاَحِلاَص المع لَمْعَيلف هْبَر َءاَقل وجر ناک نمف :تلزن ىتح

 ٠٠١[. :فهكلا] «ًادحأ

 ناك ِءايرلا ّنم ٌءيش هطلاخ اذإ لمعلا نأ «ىنعملا اذه هنع يور ةو

 «ٌنسحلاو ءءادردلا وبأو «تماصلا ْنب ةدابع مهنم فلسا نم ةف ٌةفئاط : الطاب

 م ا ا

 المع هللا لبقي ال» :لاق لع ّىبنلا نع ا ٍليسارم يفو

 .©9«عاير نم ,لدرخ ةّبح ُلاقثم هيف

 ٍضعب ْنَع ٌفالخ هيف ناك نإو ءافالخ اذه يف ٍفلَّسلا نع فرعن الو

 . َنيرخآتملا

 ذخأ وأ .ةمدخلل ةرجأ ذخأ لثم «ءايرلا ريغ 2 الثم داهجلا 8 طلاخ ْنِإف

 .(۳)ت «هجیرخت مّدقت (۱)

 نع 6 ا نبال 0 باتك يف وهو 00 5 نب نع .سوواط

 «40/15 يربطلا :اللسرم سوواط نع كرابملا نبا قيرط نم هاور اذكو السرم سوواط
 «متاح يبأ نباو «صالخإلا» يف ايندلا يبأ نباو «قازرلا دبعو «: 81 مكا حلا »

 . 54/8 هروثنملا ُرّدلا» يف يطويسلا هركذ اميف «يناربطلاو

 . هّلوق طابسأ نب فسوي نع ۲٤۰/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو (۴)
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 لكلاب لطي لو ةهدانهج رجا كاذب ضقت اجلا « ةمينغلا نم نم ِءيش

 ةاَرعلا 0 :لاق « 2 نع «ورمع نب هللا دبع نع «ملسم حيحصا) يفو

 .20«مهّرجأ مهل مت ءاثيش اومتغي مل ْنإف .مهرجأ ىّلُت اولّجعت «ًةمينغ اومنغ اذإ

 نا "نو فرع ایج دارا نم نأ لع لدن تيداخأ یا انزكذ دقو

 .اينّدلا الإ داهجلا يف ضّرغ هل نكي مل هنأ ىلع ٌةلومحم يهو «هل ٌرجأ ال هنأ

 ام ردق ىلع مهرجأ يراكُملاو رجأتسملاو رجالا :ٌدمحأ ٌمامإلا لاقو

 هب طِلخَي ال هلامو هسفنب َدَماج ْنَم لثم ُثوكي الو ,مهتازغ يف مهين نم ٌصّلخب

 . هريغ

 ,مهارّدلا ٍلجأل جرخي مل اذإ : داهجلا ىلع لنج ٌدخأي نميف ًاضيأ لاقو

 . هذخأ «ًائيش يطعأ ْنِإف «هنيدل رخ هنأك ا نأ سأب الف

 وزغلا ىلع ىلع مكّذحأ م -أ اذإ : لاق ىورمع نب هللا دبع نع يور اذكو

 نإ «ازغ اشک يطعا نإ ن | مکدحا ن امو «كلذب سأب الف مانو هللا هضوعف

 . كلذ يف ريخ الف «ثكم ًامهرد عنُم

 .ًاسأب ىرأ الف ىزغلا ىلع يزاغلا ةن تناك اذإ : يعازوألا لاق اذكو

 ْنَع وأ «هسفن ْنَع ان :هب حيل جَحلا يف ًائيش ّلخأ نميف ُلاَقُي اذكهو

 ا ا ا ا ( هريغ

N 

 ًارطاخ ناک ناف ءايرلا ةن هيلع تأرط مث «هلل لمعلا ٌلصأ ناك ْنِإ اّمأو

 يئاسنلاو ‹(4۷) دواد وبأو 2159/97 دمحأ اشا هاورو )۱۹۰٩(« ملسم هاور 0(

 )۲۷۸٥(. هجام نباو .1 85
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 هرضي ال مآ هّلمع هب طَبحُي لهف «هعم لسرتسا نإو «فالخ ريغب هرضي الف «هعفدو

 ا ءاملعلا نيب ٌفالتخا كلذ يف ؟هتّين ٍلصأ ىلع ىزاجيو كلذ

 هنأو «كلذب اظن ال هلمع َّنأ ايكو « ٌئربطلا ريرج نباو دمحأ مامإلا هاكح

 . هريغو ٌيرصبلا نسحلا نع ٌيورم وهو « ىلؤالا سب راجي

 ٍءاطع نع “«هليسارم» يف دواد نبأ هج خافت لوقلا اذهل لع

 نم مهنمف «لتاقي مهلك ةملس ينب نإ « هللا ّلوسر اي :لاق الجر نأ يناسارحلا
 مُهيأ هللا هجو َءاغتبا ُلتاقُي نم مهنمو «ةدجن لئاقي ن مهنمو ءاينّدلل لتاقُي

 .ءايلُعلا يه هللا ٌةملك َنوكت نأ هرمأ ٌُلصأ ناك اذإ مهّلك» :لاق ؟ ديهسلا

 «هلوأب هرخآ طبتري لمع يف وه امْنِإ فالتخالا اذه نأ ريرج نبا ركذو

 لاملا قافنإو ركذلاو ةءارقلاك هيف طابترا ال ام اًمأف < ,ّجحلاو مايصلاو ة ةالصلاك

 . هين ليدجت ىلإ ٌجاتحيو «هيلع ةئراطلا ءايّرلا ةّينب ٌمطقني هنإف «ملعلا رشنو

 ا امیر : لاق هنأ ”* يمشاهلا دواد نب نان نع يور كلذكو

 ٌدحاولا ثثيدحلا اذإف 5 ريغ «هضعب ىلع تيتا اذإف 0 يلو ثيدحب

 . ِتاّين ىلإ ٌجاتحي

 مزلي داهجلا نإف « يناسارخلا ٍءاطع لسرم ىف امك .ٌداهجلا اذه ىلع دري الو

 . جحلاك ٌريصيف « ذئنيح كرت چی الو فصلا روضحب

 بولق يف َنسحلا ءانلا ُهل هللا ىقلأ مث ءًاصلاخ هلل لمعلا َلِمَع اذإ اّمأف

 .كلذ هرضي مل «كلذب ٌرّشبتساو «هتمحرو هللا لضفب حرفف «كلذب نينمؤملا

 . هدانسإ ةهج نم فيعض هلاسرإ ىلع وهو «(۳۲۹) مقرب (۱)

 «ليلج ةقث هيقف . يمشاهلا «ساّبع نب هللا دبع نب يلع نب دواد نب ناميلس بويأ وبأ وه (۲)

 «هخيرات» يف يدادغبلا بيطخلا هركذ اذه هلوقو .ه ۲٠۹ ةنس يفوت ییا لاحر نم

 . ٠۲٠/٠۰ «ريسلا» يف يبهذلاو 4١7/1١١« «لامكلا بيذهت» يف يزملاو .*84
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 لمعي لُجّرلا نع ليس هن أ ال ّيبنلا نع نع رذ يب أ ٌتيدح ءاج ىنعملا اذه يفو
 «نمؤملا یرشب ٌلجاع َكلت» :لاقف )هيلع سالا هُدَّمحيو ريخلا ّنم هلل لمعلا

 ساثلا هّبحيف هلل لمعلا لمعي لُجَرلا :هدنعو «هجام نبا هجّرخو «ملسم 0

 ريرج ناو «هيوهار نب قاحسإو .ٌدمحأ ٌمامإلا هرَّسف ىنعملا اذهبو .هيلع

 . مهريغو ّيربطلا
 م

 نأ ةريره نبأ ثيدح نميهجام نب باو يذمرتلا هجرخ يذلا ثيدحلا كلذكو

 ا هيلع علطا اذإف (ةرسيف لمعلا لمعت لكلا هللا لوسر اي :لاق الجر

 .0«ةينالعلا ٌرجأو ٌّرسلا رجأ :نارجأ هل» :لاقف

 هيف نإ «ةايرلاو صالخإلا ىلع مالكلا نم رادقملا اذه ىلع رصتقنلو

 5 افك

 سفنلا ىلع سيل : يرتستلا هللا دبع نب ٍلهس لوق نسحأ امف «ةلمجلابو
 .ٌبيصن هيف اهل سيل هّنأل « صالخإلا نم نشأ ءيش

 مكو «صالخإلا اينّدلا يف ٍءيش زعأ : يزارلا نيسحلا نب E لاقو

 .رخآ نول ىلع هيف ٌتْبني هنأكو «يبلق ْنَع ِءايّرلا طاقسإ يف دهتجأ

 امم كرفغتسأ ينإ ٌمهّللا : هللا دبع نب فّرطم ءاعد نم ناك : ةنييع ٌنبا لاقو

 فأ مل مث «يسفن ىلع كل ُهءلعج امم كرفغتسأو «هيف تدع مث «هنم كيلإ بب
 دق ام هنم يبلق طلاخف ,كّهجو هب ٌُثدرأ ينأ ٌُتمعز امم كرفختسأو هب كل

 هححصو .1548و ۷٥۱و ١165/8 دمحأو ,(5778©) هجام نباو )۲۹٤۲(« ملسم هاور )١(

 . (۷)و ("كك١ نابح نبا

 هيف نأ عم (1/ه) نابح نبا هححصو )٤۲۲۹(. هجام نباو )۲۳۸٤(« يذمرتلا هاور (۲)

 . نعنع دقو «سّلدم وهو «تباث يبأ نب بيبح
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 نم اكادانتلا ت نا نهر ٍئاهقُفلا نكذب يذلا  نصعفلاب هلا اار

 برشلاو ٍلكألا نع كاسمإلا ناف ی نو اهنضعي تاادابعلا زوم «تاداعلا

 « لجو رع هلل تاوهشلل اکرت ةراتو ‹لكألا ىلع ةردقلا مدعل ةراثو ؛ةيمح ةرات عقب

 . هجولا اذه ريغ ىلع ماعطلا كرت ْنَع كلذب ٌريمتيل ةي ىلإ .مايّصلا يف ٌجاتحيف

 ا اهنمو شف اهنم « مايصلاو ةالّصلاك «تادابعلا كلذكو

 ,موي لك تاولص سمخ تاضورفملا تاولّصلا َّنإف ءًاعاونأ ونتي ضرفلاو
 ءرذن نعوأ «ةرافك مايص ةراتو «ناضمر ٌَمايص نوكي ةرات ٌبجاولا موصلاو «ةليلو

 ءًاضرف نوكتو ءالفن ُنوكت ةقدّصلا كلذكو ءةّيلاب الإ هلك اذه ٌريمتي الو
 .مومع يف كلذ ٌلخديف ةّينلاب ر كلذ ٌزّيمتي الو : ةراقك دقو هاكر هن فرقا

 . «ىون ام ءیرمال امنإو» : لَ هلوق

 بوب ال ْنَم مهنم ناف ءاملغعلا نيب ٌروهشم ٌفالتخا كلذ ٍضعب يفو

 مل ناو «تقولا ضرف يوني نأ دع يحل . ةضورفملا ةالّصلل يلا َنييعت

 اذه لع ىف دمحأ مامإلا ن ةياؤر قو «لاحلا يف هسيمست رضحت

 ٌتالث يضقي نأ هيلع نأ ءاهنيع ّيسنو .ةليلو .موي نم ةالص هتتاف ْنم نأ : ٍلوقلا

 .© ةدحاو ةّيعابُرو ٌبرغملاو رجفلا : تاولص

 ين ىلإ ٌحاتحي ال َناضمر مايص نأ ىلإ ءاملُعلا نم ةفئاط ّبهذ كلذكو

 ءرخآ مايصل لباق ريغ هتقو َّنأل أقلطُم مايّصلا ةّينب ءىزجُت لب ءًاضيأ ةينييعت

 اسمخ ىلص اهنيع لهجي سمخ نم ةالص يسن نإو :۳0۸/1 «عدبملا» بحاص لاق )١(

 . ةيعابر مث ءابرغم مث ارح : هنعو «ضرفلا ةّينب هيلع صن
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 ناضمر مايص نأ مهضعب نع يكخ امنرؤ دما مما نع اور انا هو
 ل لكلاب ين ىلإ ٌجاتحي ال

 ةقدصلا ةينب ءىزجت اهنأ دارا هن هنأ ىلع هّلوق مهضعب لواتو .كلذك ًءاكّرلا نأ

 ةن ريغ نم هّلك باصنلاب قّدصتول : ةفينح وبأ لاق كلذكو . ٌجحلاك ةقَلطُملا
 . هتاكز نع هأزجأ

 :هل لاقف « لجر نع ّجَحلاب يّبلُي الجر عمس هن أ كك ّيبنلا نع يور دقو
 نع عح ل كفن نع هله» : :لاق ال :لاق «؟كسف نع تْجَجحأ»
 سابع نبا نع ٌحيحص كلو ثيدحلا اذه ٍةُحص يف ملكت دقو .« لُجَرلا
 م يف ءامهريغو ا يف ٌدمحأو ٌيعفاشلا كلذب ذخأو .“هريغو
 ٌجحلل طرتشُب الو «هريغ و أ عوطتلا یون ًءاوس + اقام ٌجحلا نب ٌطقست مسا

 ول اذكو .هسفن نع عقو ءيت نع حي ملو رغ نع عح نمف هلا يع
 دقو ءاهنع ُبلقني هنإف .مالسإلا ةُجح جح نكي ملو الفن وأ ,هرذن نع جح
 ءاوفاطو .هعم اوُلخد ام دعب .[ادرلا بح يف ةباحصأ رم هلأ كي لا نع تبث
 امن "ةرفملاو ُنراقلا مهنم َناكو «ةرمع اهولعجيو «مهجح مهّجح اوُحَسَْيْنأ اوُمسو
 لخت نأ مهرم أ دقو . ضرفب سیلو مولا فاوط مهمودُ دنع مهفاوط ناك

 )١( «ينغملا» :رظنا ۹۳/۳.

 )۲( دواد وبأ هاور ) ,.)181١ينطقرادلاو «(5440) ىلعي وبأو .(۲۹۰۳) هجام نباو

  «۷۰/۲ةميزخ نبا هححصو )9 #٠ "( 2نابح نباو )/848”(.

 )9( ملسمو «(٥۱۷۸)و (1561)و (1554) يراخبلا رباج ثيدح نم هاور )۱۲۱۳( -

 )١7117(« دوادوبأو ) .)۱۷۸۹(  )1/86يئاسنلاو ۱۷۹-۱۷۸/۰ .

 يراخبلا سابع نبا ثيدح نم هاورو )١15514(, ملسمو )١7540(. دواد وبأو

 ) »)۱۹۸۷يئاسنلاو  2707-7١01 ۱۸۱-۱۸۰/۰دمحأو 767/1١.
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 لمعو لا حت : يا مامإلا كلذب ذخأ دقو « ضرف وهو ةرمع ٌفاوط

 ةرمعلاو جحلل بجاولا فاوطلا ّن َنييعت ُبِجوُي ِهّنإف ءهلصأ ىلع لکشم وهو «هب
 ١ . ةفينح يبأو ٌيعفاشلاو كلامك .ءاهقُفلا رثكأ كلذ يف ُهَفلاخو «ةّينلاب

 0 «َبلقنا ا يف ُهفاوط َنوكي نأ نفل ٌدمحأ مامإلا قري دقو

 امك « مارحإلا بالقنال ًاعبت هيف فاوطلا ٌبلقنيف ءةرمع هليو .هخسفي يذل

 «مالسإلا ٌةَبَح هيلع ناك اذإ | ٌعوطَلا هب یون يذل مارحإلا يف ُفاوطلا ٌُبلقني

 ةرايزلل فاط اذإ ام فالخب «هضرف نع هعوقوو ea بالقنال ًاعبت
 بلقني ملو ءضرُفلا هبونُي مل هلال هئزجُي ال اذه ّنِإف « عوطُتلا وأ « عادولا ةي

 . ملعأ هللاو رخا بالقنال ًاعبت ًاضرف

 عضو دق ناك لب يلا دهع يف الجر لأ : بابلا اذه يف لدي اًممو

 ملعف «هدنع يه نّمم اهذخأف َةَقدَّصلا بحاص نبا ًءاجف < ٍلجر دنع هتقدص

 لب ئبنلا لاقف «تدرا َلاّيِإ ام :لاقف ا ينا ىلإ ةمضاخت ةا كلا

 .© ٌيراخبلا هجرخ «تذخأ ام كلو : ذخآلل لاقو ««تیون ام كلو :قّدصتملل

 إو «هنع صوصنملا يف هب لمعو «ثيدحلا اذهب ٌُدمحأ ُمامإلا دخأ دقو

 هدلو ىلإ ةقدصلا ,عفد نم ُعنمُيامْنإ لجرلا ناف ا ىلع اا رثكأ ناك

 ةاياسيلاف «رعشي ال كيف نإ هدلو ىلإ تلضو ادق انام نوكي نأ ةف

 هتقدص عفد ول اذهلو ءرمألا سفن يف ةقدصلا قاقحتسا ا رف «ةيفتنم

 امنإ هنأ . حيحّصلا ىلع ىلع ةتازجأ ءرمألا سفن يف اين ناكو ءًريقف هنظي ْنَم ىلإ

 .هتقيقح ىلع لطي ٌداكي ال . ٌيفخ ٌرمأ رقفلاو .هقاقحتسا ٌدقتعي ْنَم ىلإ عقد

 نأ ىلإ عجري وهو ٌروهشم اهل َّينلا طارت رتشا يف ٌفالخلاف (ةراهطلا اًمأو

 ةلازإك َةالَّصلا طورش نم طرش يه مأ ٌةَلقتسم ةدابع يه له ةالصلل ةراهطلا

 )١( مقرب )؟؟١57(.
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 ءةالصلا طورش رئاسك اهلعج < يتلا اهل ط ر مل مق ؟ةروغلا و ءةساجنلا
 مل < ءاهسفن يف ةدابع تناك اذإف ق داغ اهلج لا اهل ط رتشا نمو

 رٹاکت كلذ ةححص ىلع دیو ءاملعلا روهمج لوق اذهو ين نودب حصت

 ناو: باطلا دلا رک ءوضؤلا َّنأب : نإ يبل نع ةحيحصلا .ضوصنلا

 :ةةةهيونذل ةراثك ناك ا امك اهو

 ثيح ءاهسفنب ُةَلقتسم ةدابع نآرقلا يف هب رومأملا ةوضؤلا نأ ىلع لدي اذه
 بونألا ا ا يل نع يلاخلا ٌءوضولاو «بونذلا ريفكت هيلع بتر

 نم ٍءيش يف دري مل اذهلو ٌمالَّصلا هب حصت الو هب اروا نوكي الف ,قافتالاب

 ّنم ءوضولا يف درو ام ةروعلا رتسو :ةماجللا ةلازإك ءةالّصلا طئارش ةّيقب

 ا ةلازإ وأ دربتلا دصق نيبو ءءوضولا ةّين َنيِب 0 تار

 «دمحأ باحصأ رثكأ لوق وهو « ّيعفاشلا نع صوصملا يف هأزجأ + خسولا
 ت تدخلا .عفر عم دصقول اذهلو ووركمالو « وسب ل صقل دع

 اهميلعت ةالّصلاب ًانايحأ د دصقي هك ينا ناك دقو .كلذ هرضي مل رجلا

 .(0«مککسانم يع اوذخ» : لاق امك « ءجحلا كلذكو شالا

 .ناميألا لئابس : ملعلا باوبأ ْنِم هيف هيلا لحلب كفر

 بلقلاب بصق ريغ ْنم ناسّنلا ىلع ىرج ام وهو «هيف ةراَقك ال نيميلا ٌرغلف

 مكدخاؤي ال» : ىلاعت لاق « مالكلا ءانثأ يف هللاو ىلبو , هللاو ال : هلوقك « هيلإ

 يراخبلاو .,59و 55/١ دمحأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع ثيدح نم هاور )١(

 نبا هححصو «(409)و (78) هجام نباو ۰4۱/۱ يئاسنلاو «(571) ملسمو «(10)

 .(”590) نابح

 يئاسنلاو 0١ يمرادلاو .477/ه ٌدمحأ َنايفس نب مصاع ثيدح نم هاورو

 ٠١(. 53) نابح نبا هححصو )١7845(« هجام نباو ۰4۱-۱

 V۰/o. يئاسنلاو «(۱۹۷۰) دوادوبأو «(۱۲۹۷) ملسم :رباج ثيدح نم هاور (۲)
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 Yo] : ةرقبلا] 4 مُكيولُق تّبسك امب مكٌذخاوُي نكلو مكناميأ يفوغُللاب هلا

 َفّلَح ّنِإف ءهنيميب ّدصق امو فلاحلا ةن ىلإ ناميألا يف ُمَجرُي كلذكو

 ةئيباافيف يدي هنإف .هظفل ٌرهاظ ٌفلاخُي ام یون 3 ىعّدا مث «قاتع وأ الطب

 وو

 ناتياور امهو «ناروهشم ء ءاملغلل نالوق هيف ؟مکُلا رهاظ يف هنم لبقُي لهو

 لانا يي هتأرما هل تلاق جر هيلإ عفر هلأ رع ْنَع يوُر دقو ءَدمحأ ْنَع

 «ٌقلاط ٌةّيلخ تنأ :لوقت یتح ىضرأ ال :تلاقف ءةمامح كاك :ٌةيبظ كنأك

 دارأ : : لاقو 2ديبع وبأ هجرخ . كئأرما يهف اهديب ذخ :رمع لاقف كلذ لاف

  لاقعلا نم يلح يهف ءاهنع ىَلخُيو اهلاقع نم یل مث ةلوقعم ُنوكت ٌةقانل

 قالطلا ٌرمع هنع طقساف «كلذ لخلل ٌدارأف «هنم تّقّلط دق اهنأل ٌّقلاط يهو

 وهو «قاتعلاو قالطلا ظفل هبشُي يشب ملكت ْنَم لكل ُّلصأ اذهو :لاق .هتّينل

 بهذم ليوأت ىلع مكحلا يفو هللا نيبو هّنيب اميف هّلوق هيف ّلوقلا نأ هريغ يوني

 . هنع هللا يضر رمع

 ىتح كجْوزن ال : اولاقف قارما تبطخ : لاق «ّيِسودّسلا طيس نع یورو

 يتأرما اذإف « ءاورظن مث « ينوجوزف ءثالث اهتقلط دق ين :تلقف .كتأرما قّلطَت

 الو ءاهتقَلطف ةنالف يدنع ناك : تلقف ؟ًثالث اهتقّلط دق سيلا :اولاقف يدنع

 ىلإ جورخلا دیری وهو روث نب ٌقيقش تيتأف ءاهَقّلطأ ملف «هذه اًمأف ءاهّتقّلطف

 نب ءاطع تلأس :لاق « غئاصلا نب ميهاربإ قيرط نم نابح نباو «(۳۲۵ )٤ دوادوبأ ىور (۱)

 مالكوه» : لاق - ال هللا لوسر نإ :ةشئاع تلاق :لاقف «نيميلا يفوغللا نع حابر يبأ

 .«هللاو ىلبو « هللاو الك : لجرلا

 يف ظفاحلا لاق .ًافوقوم ةشئاع نع (171) يراخبلاو .49/ا//7 كلام هاورو

 .فقولا ينطقراّدلا ححصو : ۱١۷/۴ «ريبحلا صيخلت»

 . ۳۷۹/۳-۳۸۰ «(ثيدحلا بيرغ» يف (۲)
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 .هّنين :لاقف .هلأسف جرخف هذه ْنَع نينمؤملا ٌريمأ لس :تلقف ءًأدفاو َنامثع
 لثم ىلع ء ءاملغلا عامجإ ىكحو ««قالطلا باتك» يف غ وأ هرج

 معن : N :ٌدمحأل تلق :روصنم نب قاحسإ لاقو

 .هتين اهلعجف «نامثعل قيقش كلذ ركذف ا لج اا ع يسودسلا

 هل هت مل «هكيرخ هل أح ام تال رن ملط كفاح اك ذل
 ام ىلع كئيمي» :لاق هلك ىلا نَع ء «ةريره يبأ نع «ملسم ج يفو

 ««فلختسملا ة هين ىلع نيميلا» : :هل ةياور يفو .©20(كبحاص هيلع كقّدصُي

 ءدمحأ مامإلا جّرخ دقو . . كلذ ةعفنيف ءمولظملا امف ,ملاظلا ىلع ٌلومحم اذهو

 انعمو و هللا لوسر يرث انجرح : :لاق «ةلظنح نب ديوس ثيدح ْنِم هجام نب راو

 , يخأ هن انآ ت ٌتفلحف ءاوفلحي نأ سالا جّرحتف هل ودع هذخأف رجح نب لئاو

 انأ ٌتفلحو ءاوفلحي نأ اوُجّرحت موقلا َّنأ ُهتربخأف فب يلا انيتأف « هليبس ىلخف

 .©2«ملسملا وخأ ملسملا «تقدص» :لاقف , يخأ هن

 تايانكلا ظافلأ ْنِم ظفلب ىتأ اذإف ,قاتعلاو قالطلا يف ينل لخدق كلذكو
 .ةّينلا نم هل ذب الف «قاتْعلا وأ قالطلل ةلمتحملا

 ؟ال مأ هوحنو قالطلا لاؤُّس وأ بضغ ْنِم لاحلا هلال ةّيئلا ماقم ٌموقي لهو

 )١1568(. ملسم هاور (۱)
 هجام نباو «(184) يذمرتلاو «(778) دواد وبأ ًاضيأ هاورو «(107) ملسم هاور (۲)

(۳۱۲۰). ) 

 نب ليئارسإ نع قرط نم )۳۲٣۹( دوادوبأو 21/9/84 دمحأو .(۲۱۱۹) هجام نبا هاور (*)

 . ةلظنح نب ديوس اهيبأ نع «هتدج نع « ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع «قاحسإ نب سنوي
 نّسح ثيدحلا نكل «فرعت ال اهنإف « ىلعألا دبع نب ميهاربإ ةّدج ريغ تاقث هلاجرو

 . هريغل
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 ةاون ول امك نطابلا يف قالطلا كلذب ُعقي لهو ءءاملعلا نيب ٌروهشم ٌفالخ هيف

 قالطلا عقوأ ولو ًاضيأ | روهشم ٌفالخ هيف ؟طقف مكُحلا رهاظ يف هب ملي ما

 نالوق هيف ؟ةدحاو وأ ثالثا هب قي لهف ءاهوحنو ةّتبلاك «ةرهاظ ةيانكب

 7 Ey أ بهذم ٌرهاظو «ناروهشم

 ًاضيأ تاللا همزلي هن أ ةياور هنع يكُحو هاون ام هب َمِقو ءثالّثلا َنوُد ام

 هنأل « ةتأرما تقلط ةّيبنجأ تناب مث ءاهقّلطف ,ُتأرما اهّنظف ةأرما ىأر ولو

 اهنأ : ىرخأ ةياور هنع يكحو .ٌدمحأ كلذ ىلغ صن . هتأرما قالط ّدصق امْنِإ

 ةّيبنجأ اهنظ ًةأرما ىأر نأب «سكعلا ناك ولو « يعفاشلا لوق ونهو . قلطت ال

 روهشملاو «دمحأ نع ناتياور امه نالوق هيف ؟قّلطت لهف «هّأرما تنابف ءاهقّلطف

 . قلطت اهْنأ هريغو ّيعفاشلا بهذم نم

 ؛تججرخ دق ةأرما ىأر مث ءجورُجلا ِنَع امهادحإ ىهنف ,ناتأرما هل ناک ولو

 ءاهيف ءاملُعلا فلتخا دقف .ٌنلاط تنأ ؟تججرخ تالف : اهل لاف: ةيهنملا اهنظف

 «ناقلطت 0 1 يتلا يه اهنأل .ةيهنملا ُقلطت : نسحلا لاقف

 ةياور ٌةّيهنملا ُقّلطت هنأ دمحأ ٌبهذمو ءامهنم ةدحاو قلطت ال :“ءاطع لاقو

 فلتخاو 000 قلطت لهو .اهقالط ىون هنأل «ةدحاو
 نطابلا يف مأ ءطقف مكُحلا يف قلطت له : قلطت اهنأب لوقلا ىلع باحصألا

 . مهل نيتقيرط ىلع ؟ًاضيأ

 نأ ىلع «ىون ام ام ءىرمال امنإو «تاّبنلاب لامعألا» : كي هلوقب ُلدتسا دقو

 5 «ةحيحص ٌريغ ٌمرحم وه ام ىلإ ٌلصوَتلا نطابلا يف اهب ُدّصقُي يتلا دوقُعلا
 ا كلام ٌبهذم وه امك < ءاهوحنو ابّرلا ىنعم اهب ٌدصقُي يت عويبلا

 ااو «عيبلا ال < ابّرلا هب يون امْنِإ دقعلا اذه َّنِإف < امهريغو

 . ةيافك هانركذ اميفو ءًادج ةريثك هقفلاب ٌةقّلعتملا 4 لاس

 شا



 باب َنيعبس يف ٌلخدي ِهّنِإ :ثيدحلا اذه يف لاق هنأ ٌيعفاّشلا نع مِّدقت دقو

 . ملعأ هللاو ,هقفلا نم

 نم ٍءيش يف بلقلا يف امب ْفلَّتلا ٌبجي الو ,بلقلا ُدصق يه : هلا

 .ةالصلل ةّيئلاب ظْفلَتلا طارتشاب ًالوق هل ّيعفاشلا باحصأ نضع جرخو «تادابعلا

 يف ةّيلاب ظْفلُتلا يف ءاهقملا نم نورخاَتملا ااو ‹مهنم نوقفخنلا ةظلغو

 . ههرک نم مهنمو «هّبحتسا نم مهنمف ءاهريغو ةالصلا

 کک نع الو «ِفلسلا نع صاخ ٌلقن لئاسملا هذه يف ملعُي الو
 هنع يورو «هب لهي ام يسب حلا دارأ اذإ لاق اذه اتت. نإف ةّدحو جحا

 ٌركذي ناك كي ّيبنلا نف ف نام سلا دھو للا یف سب : لاق هنأ

 دنع ٌلوقي هنأ يف انُمالك امّنإو 20و ةرْمُع كيلو : و «هتيبلت يف هکسن

 ٌريثك كلذ ٌبَحَتسا امك «ةرمعلا وأ جحلا ا ين ا مارحإلا دقع ةدارإ

 «فلّسلا رثكأ لاقو . كلذ يف ًاحيرص سيل ٍدهاجم ُمالكو فاهققلا عم

 ّحصو . ,لالهإلا دنع هلا هثزجت : يعخنلاو دمحم نب ٌمساقلاو ٌسوواطو ٌءاطع

 «ةرمعلا وأ ّجحلا ٌديرأ ينإ ّمُهْللا : وقي همارحإ دنع الجر عمس هنأ رمع نبا نع

 . ؟كسفن يف ام ملعي هللا سيلوأ ؟سانلا ُملعتأ :هل لاقف

 هاكح .هب مرح ام َيٌمسُي نأ هل ٌبحتسي ال هنأو ءاذه لثم ىلع كلام ٌصنو

 :ٌدمحأل تلق :«”دواد وبأ لاقو . هباحصأ ْنم «ةنودملا بيذهت» باتك بحاص
 ال هنأ هيف ٌلحدي دق اذهو .ال :لاق ؟ًائيش  ةالّصلا يف ينعي - ريبكتلا لبق ٌلوقتأ

 . ملعأ هللاو . ةّيئلاب طفلتي

 هللا لوسر تعمس :لاق « سنا ثيدح نم ٥ يئاسنلاو «(۱۲۳۲) ملسم هاور )١(

 . «ةرمعو ةّبح كيّيَل» : لوقي - لكك -

 7٠. ص هل «دمحأ مامإلا لئاسم» يف (۲)

-۹۲- 
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 يمال غل دوت يبق باقا ضان يب لكان لع م , موي تاذ

 هيتبكر دنساأف فلک ینا ىلإ َسَْلَج ىّتح ٌدحأ ان ُهفرعَي الو رفّسلا رثا هيلع

 . مالسإلا نَع ينربخأ ُدُمَحُم اي :لاقو «هيذخُف ىلع يفك َعْضَوو هیتر ىلإ

 اي لو شا الإ َهلإ ال نأ َدَهْشَت نا :مالسإلا» : هلك هلل لوس لاقف

 نإ تبل چتو «ناضمر موصتو ءةاكرلا يتؤتو ةالصلا م - هللا لول

 .هَفدصيو ُهلأسي ُهَل انبجعَف :لاق ءَتقَدَص :لاق .«اليبَس هيلإ ٌتعطتسا

 ,هبتكو هتكئالمو شاب نموت نأ» : لاق نايا نع ير غا : لاق

 . َتقَدَص : : لاق . (هرشو هريخ ردقلاب ن َنمْؤتو .رخآلا مويلاو ‹هلسرو

 ْنكَت ْمَل ْنِإف هارت كنك هللا َدبعَت ْنأ» :لاق ءِناَسْحِإلا نع ينربخأف : : لاق

 . كاري ُهنِإف هارت

 . ؟ةَعاّسلا نَع ينربخأف : لاق

 . «لئاّسلا َنِم َمّلعأب اَهْنَع ٌلوُؤسَملا ام» : لاق

 . ؟اهترامأ ْنَع ينربخأف :ّلاق

 ءاشلا َءاَعر َةلاَملا ًةارُملا احلا ىر ناو ءار ُهَمألا دلت ْنَأد :لاق
 . «ناينبلا يف َنولّواطتَي
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 . «؟لئاّسلا نَم يردتأ لمع ايد : يل لاق مث ءايلَم لف َقَلطنا م

 . (مكتيد د مُكُمْلَعُي مكاتأ ليربج ُهْنِإف» :لاق

 .©"0ملسم ةاور

 ٍسمهك قيرط ْنِم هجّرخف «هجارخإب ٌيراخُبلا نع ٌملسم درفت ثيدحلا اذه
 دلا يف لاق نم لو ناك : لاق َرَمْعَي نب ىبحُي نع «ةديرب نب هللا دبع ْنَع
 نيجاح ئريمجلا ِنْمحْرلا دبع نب يمحو انأ تقلطناف 29 ٌينهجلا ٌدبعم ةرصبلاب

 ٌلوقي اع هانلأسف ٠ لكي هللا .لوسر باحصأ ْنِ ًادحأ اتيقأول : انلقف «نيرمتعم وأ

 ةتفتسكاف ءدجسملا ًالخاد باطلا نب ٌرمع نب هللا دبع انل َققوف ردقلا يف ِءالؤه

 ليس يبحاص نأ ُتننظف .هلامش ْنَع ٌرخآلاو ءهنيمي ّْنَع اندحأ « يبحاصو انأ
 ءنآرُقلا نوؤرقي سان البق رهظ دق هلإ ! «نمحّرلا دبع ابأ :ٌتلقف ؛ ّيلإ 0

 رمألا آو ندقال نأ نوعا مهنا ناک مرکو ,2ملعلا َنوُرفقتيو

 يم ا او أو « مهنم ٌءيرب ين أ مهربخأف .كئلوأ تيقل اذإ :لاقف . فنا

 يذمرتلاو «(4546) دواد وبأو ٣٥و 0101و ۲۷/۸ دمحأ ًاضيأ هاورو .(8) مقرب (۱)

 )١( -)١5(« «ناميإلا» يف هدنم نباو «(1۳) هجام نباو ۸ يئاسنلاو (؟51)

 «ةعيرشلا» يف يرجآلاو «(۱۷۳)و )١158( نابح نباو .٤۲ص يسلايطلاو

 يوغبلاو ۹۹-۷٠ /17 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو «(5417) ىلعي وبأو .۱۸۸-۱۸۹ص

 دبعو «(۳۹۷) - (۳۹۳) (ةالّصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو .(۲) «ةنسلا حرش» يف

 .(4048)و (401) «ةنسلا» يف دمحأ نب هللا

 راث نمم ناك , ينهجلا ميك نبا هللا دبع نبا : ليقو ءرميوع نب هللا دبع نب دبعم وه (۲)
 . 1468/4 «ريسلا» يف هتمجرت رظنا .ه١٠8 ةنس جاجحلا هلتقو «ثعشألا نبا عم

 . ۱٥۵/۱ «ملسم حرش» رظنا .هنوعمجي : ليقو .هنوعبتتي : يأ (۳)

 )٤( هلاق .هعوقو دعب هملعي امنإو «ىلاعت هللا نم ملع الو ردق هب قبسي مل «فنأتسم : يأ =
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 000 2 وكل د 2 ب 0 0 1

 امنيب :لاق «باطخلا ُنبرمُع يبأ ينثّدح :لاق مث .ردقلاب َنمْوُي ىتح هنم هللا

 .هلوطب ثيدحلا ركذف لكك هللا لوسر دنع نحن

 E ءةديرب نب هللا دبع ىلإ e ؛ئرعأ قرط ن هجر ل

 او داير اأ ضعب يف نأ ركذو ءرمعي نب ىبحي ىلإ عجري

 نع يميل ناتا قيرط احممل يف نخ نبا هجرخ دقو

 هيفو «هظفل ركذي مل هن نأ الإ «قيرطلا هذه نِ ٌملسم هجّرخ دقو ءرّمعي نب ىبحي

 متت ناو ءةبانجلا ّنم لستغتو رمتعتو «جحتو» : : لاق «مالسإلا يف : :اهنم تادايز

 . (معن) : لاق ؟ملسم انأف كلذ ٌتلعف انأ اذإف :لاق «[ناضمر موصتو] «ءءوضولا

 لف اذإف : : هيف لاقو .«نازيملاو راثلاو ةنَجلاب نمؤتو» :ناميإلا يف لاقو

 ق : لاق ؟ٌنمؤم انأف «كلذ

 يذلا «هنع اوذخ ا مُكمّلعيل مكانأ لی ليربج اذه» : 2 يف لاقو

 . «یّلو ىتح هتفرع امو هذه يترم لبق يناتأ ٌلنم يلع هبش ام هديب يسفن

 اموي لك يبنلا ناك :لاق «ةريرُه يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف هاجّرخو
 هللاب نموت 5 نأ : ُناميإلا» :لاق ا :لاقف ا هاتأف ناال ازاي

 . (رخآلا ثعبلاب نمت هلو «هئاقلبو «هباتکو هتکئالمو

 هب كرشت ال هللا دبعت نأ : مالسإلا» :لاق ؟مالسإلا ام « هللا لوسر اي :لاق

 . «ناضمر موصتو ءةضورفملا ةاكّرلا يدوتو ةبوتكملا ةالصلا م ميقتو «ائيش

 . ٠١۹/۱ «ملسم حرش» يف يوونلا =

 رمتعت» :هلوقبو ««هنع اوذخ» : هلوقب يميتلا ناميلس درفت :هرثإب لاقو «(۱۷۳) مقرب )١(

 . «ءوضولا متتو لستغتو
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 ْنِإ كإف هارت كنك هللا ّدبعت نأ» :لاق ؟ٌناسحإلا ام « هللا ٌلوسر اي :لاق
 . كاري هنإف هارت ال

 نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» :لاق ا یتم هللا وسر اي : لاق

 نم كاذف ءاهتبر مالا تدل اذإ :اهطارشأ نع كئّدحاس نكلو . لئاشلا

 اذإو ءاهطارشأ ن نم كاذف ا سوؤر اغلا ةارعلا )تیار اذإو .اهطارشأ

 هلا لإ ٌنُهُملعي ال سمح يف اهطارشأ نم كاذف ءناينبلا يف «”مُهَبلا اعر لواطت
e eدلو  TT 

 0 :نامقل] ريخ يلع هللا

 اوذحخأف 7( ,لجرلاب ٌيلع» : 2 هللا لوسر لاقف ءلُجَرلا را مٹ : : لاق

 سائلا مّلعيل َءاج ا اذهو : هلك هللا ل لاقف اعيش اوري ملف فدل

 . 0( مهنید

 نمؤتو» :ناميإلا لاصخ يف هيفو اذه 7 متأ قايسب «©ملسم ةو

 )١( «تناک اذإو» : «ملسم حیحص» يف .

 : نونجملا رعش يفو «ناضلا دالوأ نم ٌريغصلا يهو : ةمهب ج مهبلا (۲)

 ْمْجَح اهيدُن نم بارتألل ُدِبَي مو ٌةَريْغَص رغ يو ىليل ُتقّشعت
 ْمُهَبلا ربحت ملو ربك مل 2 ىلإ ا ملا ىعرن نيريغص

 :(ب)و (أ) يفو .«لجّرلا يلع اوُدر» :«ملسم» يفو .«يلع اوُدر» :«يراخبلا» يف (۳)
 .«لجرلا ٌيلع»

 )٤( يراخبلا هاور )٠١( و)٤۷۷۷(« ةبيش يبأ نباو «هل ظفللاو - (4) ملسمو ٥/١١-«

 يئاسنلاو ,(4) هجام نباو ۱/۸ ٠« «ناميإلا» يف هدنم نباو )١16( و)١5(« نابح نباو

 )١169(, «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو ۲ دمحأو )۳۷۸( - )۳۸۰(.

 )©( مقرب )١٠١(.
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 . ارت كنأك هللا ىشخت ناو : ناسحإلا يف لاقو ««هّلك ردقلاب

 نبا نع بشوح نب رهش ثيدح نم ()«هدنسم» ف دمحأ مامإلا هجرخو

 وأ «رماع يب 1 وأ رماع نبا نع ًاضيأ بشوح نب رهش ثيدح نمو . سابع

 يذلا ىرن الو فک يلا م جر عيسي ؛ هثيدح يفو د ّيبْنْلا نع كلام

 وهو «ملسم هجرخ يذلا رمع ٌثيدح هدري اذهو ,2"هّمالك عمسن الو ملكي

 : حصأ

 نب ريرجو كلام نب سنأ ثيدح ْنِم للك ّيْنلا نع ثيدحلا يوُر دقو

 0 0 "لجبل هللا دبع

 3 .مالسإلا ةف حرش أ دعب ېن مكملعي مكان 0 اذه» : ا يف ا

 .ًانيد هلک كلذ لعجف «ناسحإلا ةجردو .ناميإلا ة ةجردو

 ثيدح يفف «هسكعو ناميإلا ىلع مالسإلا ميدقت يف ةياوُرلا تفلتخاو

 .(؟5) راّربلا ًاضيأ هاورو ۰۳۱۹/۱ ۵)

 . ٤١٠١و ۱۲۹/۴ «دنسملا» (۲)

 ميظعت» يف يزورملاو ء(١۱۹) «دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلاو ء(۲۲) راّربلا هاور (۴)

 )81١/"(. (ةالصلا ردق

 نب كاحضلاو .دانسإلا اذهب الإ هُملعن ال «سنأ ثيدح نم بيرغ :راّربلا لاقو

 .ثيدح ريغ تباث نع ىور دق «سأب هب سيل (هتاور دحأ) ساَرَبن

 هب سيل :راّزبلا لاق «ساربن نب كاحضلا هيف : ٠٠/١ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو

 .روهمجلا هفعضو سأب

 . ٠٠١/١ «حتفلا» يف رجح نب ظفاحلا ثيدحلا نّسحو :تلق

 «حتفلا» يف امك «هحيحص» يف ةناوعوبأو ١184-2140 ص «ةعيرشلا» يف يرجآلا هاور (4)

 . حيحصلل حلصي الو .يرسقلا ديزي نب دلاخ هدانسإ يف : ظفاحلا لاقو .«. ١

 الد



 اا ريك يذمرتلا يفو «مالسإلا نع لاؤسلاب أدب هنأ ملسم هجّرخ يذلا ٌرمع
 تاياور صعب يف ءاجو « ةريره يبأ ثيدح يف امك .ناميإلا نع لاؤسلاب

 .ناميإلاو مالسإلا نيب ناسحإلا نع لافان ر ثيدح

 ,لوقلاب نم ه ةرهاظلا ا لامعأب ةي 9 هرسف دقف مالسإلا امأف

 ٌلمع وهو شا سر ادمحم نأ شا الإ هلإ ال نأ ةداهش : كلذ وأ 5 ,لمعلاو

 نمل تيبلا حو تايقر موصو قاكُزلا ٌءاتيإو ءةالصلا ماقإ 1 نالا

 وهو : يلام لمع ىلإو ٠ ,موصلاو ةالصلاك : يندب ,لمع ىلإ ةمسقنم يهو

 . ةكَم ّنَع ديعبلا ىلإ | سلا ٌجحلاك : امهم تكرم وه اه ىلإز ءةاكرلا ُءاتيإ

 ءةبانجلا ن نم ا نامتعالا كلذ فلا فاضأ ناخ نبا ةياور يفو

 يف ةلخاد ة ةرهاظلا تابجاولا عيمج نأ ىلع ةيبنت اذه يفو ةوويفرلا 2

 امك اهيلع e ی يتلا 1 ا انهاه 0 اني

 . 0 ىلاعت هللا ًءاش ْنِإ

 لدي 0 لا ؟ملسم انأف «كلذ ٌتلعف اذإف : تاياوزلا را

 0 .كلذب مالسإلا يف 00 اذإف امك 20 اا 0

 يفو «مالسإلا َنِم جرخ «نيتداهشلا كرت ْنَمو .مالسإلا ,لاصخ ةّيقبب مايقلا

 كرت يف كلذكو ءءاملعلا نيب روهشم فالخ ة ةالّصلا كرتب مالسإلا نِ هجورخ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف هرگذنښ امک .سمخلا مالسإلا ينابم ة ةيقب
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 لوق مالسإلا ىمسم يف لخدت ةرهاظلا لامعألا ٌعيمج نأ ىلع لدي اممو

 .)«هدیو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» : للك ّيبنلا

 يأ : ك يلا لاس الجر نأ ورمع نب هللا دبع نع «نيحيحّصلا» يفو

 مل ْنَمو تفرع ْنَم ىلع مالّسلا أرقتو «ماعطلا معطت ْنأ» :لاق ؟ٌريخ مالسإلا

 ,2(فرعت

 مالسإلل دو : لاق ول يبنلا نع ريزه ۴ نع "”«مكاحلا حيحص» يفو

 يراخبلاو ۲۱۲و ٥۲۰و ۱۹۲و ۱۹۳/۲ دمحأ :ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هاور )١(

 يمرادلاو ٠٠٠١/۸ يئاسنلاو )۲٤۸۱(« دواد وبأو «(40) ملسمو «(٤۸٤٦)و (۱۰)

 .(٠٠5)و (۳۹۹)و (۰٣۲)و )١95( هجام نباو ۰۰/۲

 . ۱۰/۱ مكاحلاو )/١91(« نابح نباو )14١(« ملسم :رباج ثيدح نم هاورو

 يئاسنلاو « حيحص نسح :لاقو (577) يذمرتلا :ةريره يبأ ثيدح نم هاورو

 . ۱۰/۱ مكاحلاو )18٠0(.« نابح نبا هححصو 4---٠١0.

 )٤۲(. ملسمو )١١(2 يراخبلا : يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هاورو

 )۳۹۳٤(« هجام نباو ۰۲۲و ۲۱/۹ دمحأ :ديبع نب ةلاضف ثيدح نم هاورو

 . ٠١/١۱-١١ مكاحلاو «يريصوبلا هححصو )٠٤(« يوغبلاو

 مكاحلاو )01١(« نابح نبا هححصو ٠٠٤/۳ دمحأ سنأ ثيدح نم هاورو

 . يبهذلا هقفاوو « 1١

 دواد وبأو ۰۱۹۹/۲ دمحأو )*٠١1١(. ملسمو .(7775)و (۲۸)و )١7( يراخبلا هاور (۲)

 . )٥۰۵( نابح نبا هححصو «(۳۲۰۴۳) هجام نباو )٥۱۹٤(«

 اذه يف قاّذحلا دنع ّيضرُم ريغ لهاست مكاحلا كردتسم ىلع ةحصلا قالطإو . )۴( ۲٠/١

 ًاضيأ هاورو .بابلا اذه يف ةودقلا هنإف «بجر نبا ظفاحلا لثم نم نسحي الو َّنفلا

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ,.1487/15 «ثيدحلا بيرغ» يفو «(۳) ناميإلا يف ديبع وبأ

 ردق ميظعت» يف يزورملاو )١١(« «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو .0 ١87/6

 . )٠٠٥( «ةالصلا
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 ميقتو ءأئيش هب كرشت الو هللا َدبعت نأ : كلذ نم قيرطلا رانمک ارانمو ٩)ٌیوص

 ىركنملا نع یهنلاو «فورعملاب ٌرمألاو «ناضمر 2 ءةاكزلا توو ةالصلا
 , مهيلع تلخد اذإ كيب لهأ ىلع كميلستو قل اذإ مدآ ينب ىلع كميلستو

 دبن دقف «نهكرتي نمو «هكرت القرا نت نوال ءًائيش نهنم صقتنا نمف
 . (هرهظ َءارو مالسإلا

 ا لاق ال لا نع ءءادردلا بأ ثيدح نم هيودرم نبا جرخو

 ناو هللا ل هلإ ال نأ ٌةداهش اهُعامجو اهسأرف . قيرلطلا رانمك تامالعو ٌءايض

 مكحلاو ءءوضولا مامتو ءةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو . هلوسرو هدذبع اك

 ,مكسفنأ ىلع مكميلستو اا هد ةعانطو ۰ ا ها ةنسو هللا باتکب

EEاذإ مدا ينب ىلع مكميلستو گر متلخد اذإ مكيلهأ  

 . فوقوم هلعلو ‹فعض هدانسإ يفو (مهومتيقل

 مدلبتإلا ا يبأ ثيدح نم حصو

 تيبلا م ججو مهس ةاكّرلاو «مهس ة ٌةالَّصلاو مهس مالسإلا : مهسأ ةين ةينامث

 نع يملا ؛عهسفوريملاب رمألاو ا موصو « مهس داهجلاو « مهس
 حصأ فوقوملاو «ًاعوفرم ۳ر راربلا هجرخو . هل مهس ال نم باخو «مهس ركنملا

 ةبوصنم ةراجح نم مالعأ : ىوصلاو ءاءوضد ىلإ «كردتسملا »و «لوصألا» يف تفرحت )١(

 .ديبعوبأ هلاق . ةّوُص اهتدحاو .اهقرط ىلع مالعألا كلتب ٌلدتسيف ,ةلوهجملا يفايفلا يف

 .«ريبكلا» يف يناربطلا ىلإ هبسنو ۳۸/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو (۲)

 يبأ نع ةبعش قيرط نم (41) يسلايطلاو .(۳۳۷) ًاضيأ وه هدروأو (5) مقرب (6)
 هدروأو . هعفري ةبعش ريغ نأ اوركذو : يسلايطلا لاقو .ًافوقوم ةفيذح نع «ةلص نع قاحسإ
 هفعضو «هريغو دمحأ هقثو .ءاطع نب ديزي هيف :لاقو 28/١ «عمجملا» يف يمثيهلا

 . تاقث هلاجر ةيقبو .ةعامج

 نخ ثيدخ ةف كيدح : ۲۹۲/۱ رخآ عضوم يف ًاضيأ لاقو
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 تا يلع نع ثراحلا نع قاشا يبأ نع مهضعب ةاورو

 هلاق . . حصأ RE ىلع تلا «هریغو “^ يلصوملا ىلعي وبأ ا

 . "هریغو ينطقرادلا

 امهبو «مالسإلا ملع امهنأل «نيتداهشلا ينعي (مهس 000 ا

 نَع يوُر امك .ًاضيأ مالسإلا ىّمسُم يف لخاد كنا كرت كلذكو
 شوم ىف یاو هب امر ءرملا مالسإ نسح نم : : لاق هنأ لب يبنلا

 .  ىلاعت هللا ءاش نإ

 ثيدح نم يئاسنلاو اودا مامإلا هجرعتام ًاضيأ كلذ ىلع لد

 «ًاميقتسم ًاطارص اثم هللا ب برضو :لاق كي ىلا نع : ع (©ةيراس نب ضابرعلا

 يبأ نب بُيَبُح ةمجرت يف ۸۲۱/۲ «لماكلا» يف يدع نبا هقيرط نمو )٥۲۳(« مقرب (۱)

 . ةياورلا نم هل تيأر ام ركنأ امهو :رخآ ًاثيدحو ثيدحلا اذه هل ىور نأ دعب لاقو «بیبح

 !باذك وهو «ثراحلا هدانسإ يف :لاقو 28/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو

 . فيعض هنأ باوصلاو :تلق

 ًاعوفرم راّزبلا ةياور نم 0-14 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هدروأو (۲)

 يورو .ًاضيأ ًاعوفرم يلع ثيدح نم ىلعي وب هاورو . يركشيلا ءاطع نب ديزي هيف :لاقو

 .هريغو ينطقرادلا هلاق . حصأ وهو ,ةفيذح ىلع ًافوقوم

 .رشع يناثلا ثيدحلا وهو (۳)
 وه امْنإ «ةيراس نب ضابرعلا ثيدح وه سيلف هللا همحر فئصملا نم مهو اذه (5)

 2(؟5889) يذمرتلاو ۱۸۳و ۱۸۲/٤ دمحأ هاور دقف «ناعمس نب ساونلا ثيدح

 ةفحت» يف امك «ىربكلا ننّسلا» نم ريسفتلا يف يئاسّنلاو «بيرغ نسح :لاقو

 ؛يبهذلا هرقأو «ملسم طرش ىلع 0١ مكاحلا هححصو 5١/9. «فارشألا

 يف يرذنملا ظفاحلا هنّسحو «74-78/ ١ «هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا ًاضيأ هححصو

 . ۲٤۳/۳-۲٤٤ «بيهرتلاو بيغرتلا»
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 ,ةاحخرم وتس باوبألا ىلعو ةحتفم ٌباوبأ امهيف ءناروُس طارصلا يتبتُج ىلعو
 اج طاربطلا اولخ د نا اا ا لرش عاد طارصلا باب ىلعو

 كلت نم اعيش حتفي ْنأ ٌدارأ اذإف ءطارصلا فوج نم وعدي رادو ا

 «مالسإلا : طارصلاو . جَن هحتفت نإ كنف e ا : لاق «باوبألا

 سأر ىلع يعاذلا كلذو هلا مراحم ةحتفملا ُباوبألاو هللا دودح : ناروسلاو

 داز . « ملسم لك بلق يف هللا ظعاو :قوف نم يعاّدلاو هللا ٌباتك : طارصلا

 « ميقتسم طارص ىلإ ُءاشي نم يدهيو مالسلا ر راد ىلإ وعدي هللاو# : یذمرتلا

 .[19 :سنوي]

 ميقتسملا طارٌصلا وه مالسإلا نأ هلي ا هبرض يذلا ٍلثملا اذه يفف

 ٌبكترا نم نو «هدودح زواجت نع ىهنو «هيلع ةماقتسالاب ىلاعت هللا رمأ يذلا

 . هدودح یّدعت دقف «تامّرحملا ّنم ائيش

 ءةنطابلا تاداقتعالاب ثيدحلا اذه يف كي 2 هرسف دقف ءناميإلا اأو

 َنمْؤَتو «توملا دعب ثعبلاو ءهلسرو هبتكو «هتکئالمو « هللاب نمؤت ْنأ» :لاقف

 . «هرشو هريخ ردقلاب

 هلوقك « عضاوم يف ةسمخلا لوصألا هذهب ناميإلا هباتك يف هللا ركذ دقو

 هبنکو هتکنالمو للاب نَمآ لک َنونمْؤُملاو ِهّبَر نم هيل | لزنأ امب وسلا َنمآ9 : ىلاعت

 ربلا نكلوإ» : ىلاعت لاقو ۲۸١[. :ةرقبلا] «هلّسر ْنِم ٍدَحَأ نيب قرف ال هلسرو
 E ةرقبلا] ةيآلا (نییبنلاو باتكلاو ٍةكئالَملاو رخآلا موب هللاب نما نم

 . ٌنوَقفني مهانقرر اًممو ةالصلا نوميقيو بیغلاب نوش نيذلا» : ىلاعت لاقو

 : ةرقبلا] نونقوُي مه ةرخآلابو َكِلبَق نم ٌلزنأ امو كيلإ لزنأ اب َنونمْؤُي نيذّلاو
57]. 

 ءةكئالُملا نم هب اوُربخأ ام عيمجب ٌناميإلا ُهنم ٌمزلي لّسْرلاب ناميإلاو
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 نم «هب اريحا ام ٍليصافت ْنِم كلذ ريغو ءردقلاو «ثعبلاو باتكلاو .ءايبنألاو

 .راثلاو لاو «طارصلاو نازيملاك ءرخآلا .مويلا تافضو ىلاعت ه هللا تافص

 ىور ةملكلا هذه ٍلجألو «هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا ناميإلا يف لخدأ دقو

 ينعي : :كنأرمألا نأ معزو قلا رگنآ نم ىلع هب اجتحم ثيدحلا اذه رمع نب

HEمهيلع ٌرمع نبا ظل دقو » 

 .ردقلاب ناميإلا نودب مهّلامعأ مهنم م لبقت ال هنأ راو « مهنم 7

 : نيتجرد ىلع ردقلاب ٌناميإلاو

 «ريخ نم ُدابعلا لمعي ام هملع يف قبس ىلاعت هللا نأب ناميإلا : :امهادحإ

 ةنجلا ٍلهأ نم مهنم وه ْنَمو ,مهداجيإو مهقلخ لبق ٍةيصعمو «ةعاطو نشو

 مهقلخ لبق مهلامعأل ًءازج َباقعلاو بولا مُهل ٌدعأو رانلا ٍلهأ نمو

 قش اف ىلع قرت دالا لامعا ناو ااو هد فلل ك هاو ‹ مهنيوكتو

 . هباتكو هملع يف

 «ناميإلاو فلا نم اهّلك هدابع لاغفأ ٌقلخ ىلاعت هللا نأ : ةيناثلا نزلا

 .ةعامجلاو ةئسلا لهأ اهي ةضردلا هذهف « مهنم اهءاشو «نايصعلاو ,ةعاطلاو

 ٍدبعمك «مهتالغ اهافنو ,ةّيردقلا ّنم ريثك اهتبثأ ىلوألا ةرقلاو ةيردقلا اهركنيو

 .هريغو ٍديَبَع نب ورمعكو «هتلاقم ْنع ّرمع ْنبا لنس يذلا « ّينهُجلا

 هب اورقأ ْنِإف « ملعلاب َةّيردقلا اورظان :فلّسلا ةمئأ نم ٌريثك لاق دقو

 َقباَسلا ميدقلا ملعلا ا وو د ا ءارمصخ

 هّدنع كلذ ٌبتكو «ديعسو ّيقش ىلإ مهقلخ لبق مهم هلل نأو ءدابعلا لاعفأب

 اوزكناو «كلڏب اورقأ ْنِإو «كلذب ٌرفكيف ؛نارقلاب تلك ,ظيفح باتك يف

 قف ترق ع ا مهنم اهدارأو ءاهَءاشو «هدابع لاعفأ قلح هللا أ

 روهشم ٌعازن ِءالوُه ريفكت يفو .هوركنأ اميف مهيلع ٌةَجَُح هب اوٌرقأ ام َنأل ءاوُمصخ
 . ءاملعلا َنيِب

 ا



 كلذكو ءهريفكت ىلع ُدمحأو ٌيعفاشلا صنف .ميدقلا ّملعلا ٌركنأ نم اّمأو
 . مالسإلا ةمئأ ْنِم امهريغ

 .ناميإلاو مالسإلا ن نيب ثيدحلا اذه يف اک ينلا قرف دقف : ليق ْنِإف

 لهو ١ فلسلا نع ٌروهشملاو «ناميإلا َنِم ال ء مالسإلا نم اهّلك ٌلامعألا َلعجو
 وحسم ىف ٌةلخاد اهلك لامعألا أو a ٌلمعو لوق : :ناميإلا أ ثيدحلا

 نمم مهّدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ كلذ ىلع ٌيعفاشلا ىكحو .ناميإلا

 . مهكردأ

 ةو .ًادیدش ًاراكنإ ناميإلا نع لامعألا عا نم ىلع فلا َركنأو

 :نارهم نب دوکو «ريبج نب ٌديعس : :ًاثدحُم ًالوق هلعجو ,هلئاق ىلع كلذ ٌركنأ

 «ريثك يبأ نب نب ىيحيو ؛ يهل «يمخنلا مي ميهاربإو « ينايتخشسلا يو ٌةداتقو

 لاقو . هريغ ىلع سانلا انكردأ E ٌيأر وه : : ٌيروشلا لاقو . . مهريغو

 . لمعلاو ناميإلا نيب نوقرفُي ال فلس نمم ىضم ْنَم ناك : ٌيعازوألا

 ضئارف ناميإلل ناف دعب امأ :راصمألا ٍلهأ ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو

 مل نمو .ناميإلا لفمكتسا ءاهلمكتسا نمف و E [ًادودح]و ارش

 . ()(هحيحصو)» يف يراخبلا هركذ «ناميإلا لمكتسي مل ءاهلمكتسي

 لوق ناميإلا يف لامعألا لوخُد ىلع لد دقو .هركذ ام ىلع رمألا : لبق
 ُهئايا هيلع تيل اذإو مُهيولُف تّلجو هللا َركُذ اذإ نيد نوما امنا : ىلعت

 . نوقفني ب مهانقزَر اممو ةالصلا نوفق ويلا نوک مر ىَلَعو انام مهتداز

 ۲-٤[. :لافنألا] ًاَمَح َنوُنمْوُملا مُه كئلوأ

 هلصوو ««سمخ ىلع مالسإلا ينُي» : يلي ّيبنلا لوق باب :«ناميإلا» باتك يف ًاقيلعت )١(
 . ٤4/١١ «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا
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 : سيقلا دبع دفول لاق كي ل نأ نسا نبا نع (”(نيحيحصلا» يفو

 لإ هلإ ال ْنأ ٌةداهش ؟هللاب ُناميإلا ام نوردت لهو شاب ناميإلا : عبرأب مكرمأ»

 منغملا ع اوطعت ناو ناق موصو «ةاكُزلا ءاتيإو َقالّصلا ماقإو هللا

 خلا

 : لاق وك يبنلا نع غ هللا يضر ةريره يبأ نع رار يفو

 « هللا لإ هلإ ال ل :اهلضفأف ع نس عضبررأ وعو عضب ُناميإلا»

 . ملسمل هظفلو «ناميإلا نم و ءايحلاو طلا نع ىذألا ٌةطافإ اهاندأو

 ينازلا ينزي ال» : لاق ل ّيِبْنلا نع «ةريرُه يبأ نع e يفو

 ا ٌبرشي الو «ٌنمؤم وهو قرسي نيح َقراّسلا ُقرسَي الو « ٌنمؤُموهو ينزي نيح

 ىفتنا امل «ناميإلا ىُمسُم ْنِم رئابكلا هذه كرت نأ الولف . (ٌنمؤم وهو اهبرشي َنيح

 ناكرأ ضعب ءافتناب الإ يفتني ال مسالا ّنأل ؛اهنم ٍءيش بكترم نع ناميإلا مسا

 . هتابجاو وأ ىمسملا

 السلا هيلع ليربج لاؤُس ثيدح نيبو صوصنلا هذه نيب عمجلا هجو امأو

 ىمسم يف لامعألا هلاخدإو ءامهنيب ةي يبل قيرفتو ؛ناميإلاو ا نع

 ام ءامسألا نم نأ رهو ٍلصأ ريرقتب حضن د هنإف «ناميإلا یّمسم نود مالسإلا

 «(۳۹۹۲) دواد وبأو ۳۳۴/۱ دمحأ ًاضيأ هاورو «(۱۷) ملسمو )٥۲۴(« يراخبلا (۱)

 )١817(. نابح نباو ۱۲۰/۸ يئاسنلاو «(5511) يذمرتلاو

 يذمرتلاو «(451/5) دوادوبأو ٤۱٤/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو . ("ه) ملسمو (4) يراخبلا (۲)

 (141)و (5١ا/)و )١55( نابح نباو .(هال) هجام نباو , ۸ يئاسنلاو )55١5(«

 .(۱۹۱)و (۱۹۰)و

 دمحأ ًاضيأ اورو «(۵۷) ملسمو «(1۸۱۰)و (۷۷۲٩)و (ه014)و )۲٤۷( يراخبلا (*)

 هجام نباو 2317و 54/4 يئاسنلاو «(5570) يذمرتلاو «(4544) دواد وبأو ۰۷۲

 .(185) نابح نباو «(۳۹۳۹)
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 « هريغب مسالا كلذ نر اذإف ها هدارفإ دنع ةدّدعتم تایمسمل الماش نب

 .اهيقاب ىلع لاد هب ENE مسالاو «تايمسملا كلت ٍضعب ىلع الاد راص

 اتسم وه نم لك هيف ذ لخد ءامهذدحأ رق اذإف «نيكسملاو ريقفلا مساك اذهو

 «تاجاحلا يوذ 0 ضعب ىلع نيمسالا ٌدحأ د الا امهّدحأ نرُق اذإف

 هيف 0 ءامهّدحأ كفا اذإ :ناميإلاو ا مسا اذكهف «اهيقاب ىلع رخآلاو

 دا نر اذإف .هدارفناب رخآلا هيلع لدي ام ىلع هدارفناب لدو ءرخآلا

 . يقابلا ىلع رخآلا لذ «هدارفناب هيلع لدي ام ضعب ىلع امهدحأ

 ش ين يات ركب وبأ لاق .ةمئألا ّنم ةعامج ىنعملا اذهب حرص دقو

 لق ناميإلا 0 : ةعامجلاو ةنسلا ٍلهأ ْنِم ٌريثك لاق :لبجلا لهأ ىلإ هتلاسر

 ىلع مسا لك ركذ اذإ هلعفي نأ ناسنإلا ىلع ضر ام لعف حا «ٌلمعو

 ديرأ ؛ نيدرفم ًاعيمج َنوملسملاو َنونمؤملا : ليقف ءرخآلا ىلإ ًامومضم هتدج
 . مهّمعو لكلا لمش ليش نيالا ٌدحأ ٌركذ اذإو «”رخآلاب دري مل ىنعم امهدحأب

 هيلع ُةَعبتو «”«ننسلا ملاعم» هباتك يف ٌيباطخلا ًاضيأ ىنعملا اذه ركذ دقو

 .هدعب نم ء ءاملعلا نم ةعامج

 ثيدح يف ًادرفم هركذ دنع َناميإلا رّسف ل يلا َّنأ كلذ ةححص ىلع ديو

 رسفو «ليربج ثيدح يف ناميإلاب َنورقملا ٌمالسإلا هب رّسف امب سيقلا دبع دفو
 نع (؟«دمحأ مامإلا دنسم» يف امك َناميإلا هب رّسف امب مالسإلا رخا ثيدح يف

 يناجرجلا ساّبعلا نب ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ ءظفاحلا مامإلا وه (1)
 ىلع جرختسملا» :اهنم تافّنصم ةّدع هل «هرصع يف نيثدحملا خيش ناك «يليعامسإلا
 . ۲۹۲/۱۰۲ «ريسلا» يف هتمجرت رظنا .ه۳۷۱ ةنس يفوت .«نيحيحصلا

 . (ظ) «رخآلا هب» (ج) شماه يف (۲)
1/45" 

 . تاقث هلاجر : ١/ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو .ء5١١1(5/54)
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 ام هللا لوسر اي :لاقف لإ ّىبنلا ىلإ ٌلجر َءاج :لاق ءةسّبَع نبورمع
 ىَكلديو كنا نم نالا ملسي نو هلل كَبلق ل ْنأ» :لاق ؟مالسإلا

 نمؤت نأ» :لاق ؟ناميإلا امو :لاق .«ناميإلا» :لاق ؟ٌلضفأ مالسإلا ُيأف :لاق
 ناميإلا ياف :لاق .«توملا دعب ثعبلاو .هلسرو «هبتكو .هتكئالمو .هللاب

 أف : لاق ,«َةوسلا رجهت نأ» :لاق ؟ةرجهلا امف : لاق . «ةرجهلا» :لاق ؟ ٌلضفأ

 , مالسإلا لضفأ َناميإلا لب يلا لعجف .«ٌداهجلا» :لاق ؟ٌلضفأ ةرجهلا

 .لامعألا هيف لخدأو

 امه له :ناميإلاو مالسإلا ةلأسم يف لوقلا ٌقيقحت ٌرهظي ليصفتلا اذهبو

 . ؟نافلتخم امه وأ .ءٌدحاو

 فيناصت كلذ يف اوُفَنصو «كلذ يف نوفلتخم ثيدحلاو ةّنّسلا ّلهأ ناف
 مهم“ :ٌدحاو ءيش امهّنأ ىلع ةنسلا ٍلهأ َروهمُج نأ يعدي نم مهنمف ودم

 يروا َنايفس ْنَع ٌلوقلا اذه َيوُر دقو بلا دبع ناو «يزورملا رصن نب دمحم

 . فعض هيف بویأو «هنع ّيلمرلا ديوس نب ا ةياور نم

 يناعمسلا نب ركب يبأك ءامهنيب ٌقيرفتلا ةنسلا لهأ نع يكحي نم مهنمو
 يآ نب ڈوادو ةداتق مهنم .فّلَسلا نم ريثك نع امهنيب ٌقيرفتلا ّلقن دقو «هریغو

 نباو .كيرشو يدهم نباو «دیز نب دامحو «ٌیرهزلاو ءرقابلا رفعج وبأو دنه

 ىلع «مهريغو «نيعم نب ىبحيو «ةمثيخ وبأو لج نب دمحاو «بئذ يبا

 :نالوقي نيريس باو ٌيسحلا ناكو .امُهّنيب قيرفتلا ةفص يف مهيب بفالتخا
 .«ٌنمؤم» ناباهيو «ملسم»

 َّنِم لك ةرفأ اذإ :لاقيف .فالتخالا ُلوزي ُءانركذ يذلا ليصفتلا اذهبو

 ناك «نيمسالا نيب نرُف ْنإو ءِذئنيح امهنيب قرف الف ءركُذلاب ناميإلاو مالسإلا
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 «هرارقإو «بلقلا قلعت وه ناميإلا نأ :امهنيب قرفلا ىف قيقحتلاو

 50 قلو «هل هدایقناو عو هلل دبعلا مالستسا وه : السإلاو ‹ هتفرعمو

 ثيدح يفو نيد مالسإلا هباتك يف ىلاعت هلا ساق يارب « لمعلاب
 لدي امم اضيأ اده ءانيد ناسحإلاو ناميإلاو مالا ليكي 2 قع ٍليربج

 ٌدحأ درُف ُثيح امهنيب ُقّرفيامّْنإو ءٌرخآلا هيف لخد ةرفأ اذ | نيمسالا ّدحأ نأ ىلع
 «بلقلا قيدصت سنج :ناميإلاب دارملا ٍدئنيح نوک .رخآلاب نيمسالا

 وعلا نك .مالسإلابو

 مالسإلا» :لاق وكي ّيبْنلا نع « سنأ ْنَع ">«دمحأ مامإلا دنسم» يفر
 ف لاو ؛ةينالع ٌرهظت ٌلامعألا نأ اذهو . «بلقلا يف ٌناميإلاو ٌةّينالع

 ا :تّيملا ىلع یلص اذإ هئاعد يف وقي لي يلا ًناكو .رهظي ال بلقلا

E 3ناميإلا ىلع هفوتف ءام هيو نمو < ا ىلع هيحأف ام ». 

 ىقبي الف «توملا دنع اًمأف ءةايحلا يف هنم ُنكمَتُي امنإ « جراوتجلاب لدعلا نأ

 .بلقلاب ا

 يف 0 0 لاق امك 0 لامعأب ماق «هبلق يف خسرو «ناميإلا

 وبأو «(۲۰) رازبلاو «(۲۹۲۳) ىلعيوبأو ۱۱/۱۱ ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو )1( ۰۱٤۳/۳
 عمجم» رظناو . فيعض وهو «ةدعسم نب يلع هدانسإ يفو . ٥ص «ناميإلا» يف ديبع

 . 07/1١ «دئاوزلا

 )۱۰۲٤(« يذمرتلاو .(۳۲۰۱) دواد وبأو 258/7 دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 و (١ا/9) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو )١4944(« هجام نباو ‹ حيحص نسح :لاقو

 . يبهذلا هقفاوو 288/1١ مكاحلاو )۳٠۷١(« نابح نبا هححصو )١١81(

 فوتو .ناميإلا ىلع هيخأ» : يئاسّنلا تاياور ىدحإو دواد يبأو نابح نبا دنع ءاجو

 1 .«مالسإلا ىلع

 ت1



EE ْتَّدَسف اذإو هلك دسجلا 0 كل اذإ» TET 
 يف ٌجراوجلا ُتعَبتتو الإ ناميإلاب ٌبلقلا ٌنّقحتي الف :©0ُبلَقلا يهو الأ هلك
 الف ءًافيعض ُناميإلا ُنوكي دق هْنإف ءًانمؤم ,ملسم لک سیلو , مالسإلا . لامعأ

oT وقح 
 ل لق انمآ ٌبارعألا تاق : ىلاعت لاق امك مالا ناميإلا نمؤمب ا

 :تارجحلا] (مکیولف يف ٌناميإلا لدي امو السا اولو نكلو ١٤[«‹ 7

 لب «©هريغو ساّبع نبا لوق وهو «نيريسفتلا حص ا ىلع ةّيلكلاب َنيقفانُم اونوکی

 سداسلا ااو ««نیب مارحلاو نيب لالحلا» :ريشب نب نامعنلا ثيدح نم ةعطق )١(

 . باتكلا اذه نم

 ًاركنم ىلاعت هللا لوقي :1//51 ةيآلا هذه ريسفت يف هللا همحر - ريثك نبا ظفاحلا لاق (۲)

 نكمتي ملو ناميإلا ماقم مهسفنأل ارعا مالسإلا يف اولخد ام لّوأ نيذلا بارعألا ىلع

 امو انمّلْسأ اولوُق نكلو اونمؤُت ْمَل لف ءانمآ ٌباَرعالا ِتلاَق» :ٌدعب مهبولق يف ناميإلا
 نم ٌصخأ ناميإلا لأ : ةميركلا ةيآلا هذه نم ديفتسا دقو . «ْمُكبولُق يف ٌناميإلا لحد

SANكلا  Eهيلع الرب:  E E 
 معألا نم ىقرتف «ناسحإلا نع مث «ناميإلا نع مث «مالسإلا نع لأس نيح - مالسلا

 نع «رمعمانربخأ «قازرلا ُدبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق .هنم صخألل مث ءصخألا ىلإ

 الاجر لب هللا ٌلوسر ىطعأ :لاق هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع «يرهزلا
 تالف طع ملو ًانالفو االف ٌتيطعأ « هللا ٌلوسر اي :دعس لاقف ءًائيش مهنم الجر طعُي ملو

 - فلكي - ّيبنلاو ثالث ٌدعس اهداعأ ىتح  «ملسم ؤأ» : لكي بنا لاقف ؟نمؤم وهو «ًائيش

 مهنم ّيلإ ٌبحأوه نم عدأو الاجر يطعال ينإ» : كي يبنلا هل لاق مث - «ملسموأ» :لوقي
 نم «نيحيحصلا» يف هاجرخأ .«مههوجو ىلع راثلا يف اوبك نأ ةفاخم ًائيش هيطعأ الف

 .هب «يرهڙلا ثيدح
 «مالسإلا نم صحأ ناميإلا نأ ىلع لدف «نمؤملاو ملسملا نيب ب يبنلا قرف دقف

 دمحلا هللو «يراخبلا حيحص» نم ناميإلا باتك حرش لوأ يف هتلدأب كلذ انررق دقو

 - ءءاطعلا نم هكرت هّنأل ءًاقفانم سيل ًاملسم ناك لجرلا كاذ نأ ىلع كلذ لدو «ةئملاو

- ۱°۹۹ - 



 متلي ال ُلوُسَو هللا اوعیطت نول : ىلاعت هلوق هيلع لدیو .ًافيعض مهئاميإ ناک

 ٌلدف ءاهروجأ نم مكصقني ال : ينعي ٤ :تارجحلا] ئيش مكلامعأ نم

 .مهُلامعأ هب ُلبقُت ام ناميإلا نم مهعم نأ ىلع

 وهو ًانالف طعت مل : هل لاق امل صاقو يبأ نب , دعسل لكي ىلا لوق كلذكو

 امنإو «ناميإلا ماقم ققحُ مل هنأ ىلإ ريشي ٠٠«ملسموأ» :# :E ايي يبنلا لاقف ‹ نمؤم

 هذه يف نيروكذملا بارعألا ءالؤه نأ ىلع اذه لدف «مالسإلا نم هيف وه ام ىلإ هلكوو =

 اوعّداف «مهبولق يف ٌناميإلا مكحتسي مل نوملسم مه امنإو «نيقفانمب اوسيل ةيآلا
 سابع نبا لوق ىنعم اذهو «كلذ يف اوبُدأف هيلإ اولصو امم ىلعأ ًاماقم مهسفنأل
 هللا همحر يراخبلا َّنأل اذه انلق امّنِإو .ريرج نبا هراتخاو .ةداتقو « يعخنلا ميهاربإو

 نب ديعس نع يوُر دقو . كلذك اوسيلو ناميإلا نورهظُي نيقفانم اوناك ءالؤه نأ ىلإ بهذ
 انملستسا : يأ 4انمّلْسُأ اوُثوق نكّلو» :هلوق يف اولاق مهنأ ديز نباو ,دهاجمو «ريبج
 يف تلزن : ةداتق لاقو . ةميزخ نب دسأ ينب يف تلّرن :دهاجم لاق . ءابّسلاو لتقلا فوخ

 . كي هللا لوسر ىلع مهناميإب اونتما موق

 دعب مهل لصحي ملو ءناميإلا ماقم مهسفنأل اوعدا موق مهنأ :لوألا حلاو

 ركذ امك ءاوحضُو اوُنُعل نيقفانم اوناك وو دعب هيلإ اولصي مل كلذ نأ اوملعأو اوبا

 :اولوُق ْنكلو ءاونمؤت ْمل :لق» :ًابيدأت ءالؤهل ليق امنإو «ةءارب ةروس يف و ٠
 .دعب ناميإلا ةقيقح ىلإ اولصت م يأ «(مکیولف يف ُناميإلا ٍلخدي او الا

 نم مکصقني ال : يآ ,«مكلامعأ ْنِم مُكْدلَي ال ةَلوسرو هللا اوُعيطت نإو» : لاق مث

eٌوفَغ هللا نإ : هلوقو 4ع يش نم مهلمَع نم مُهاَنْلا امو» : هلوقک  
 . بانأو هيلإ بات نمل : يأ .«ميحر

 دواد وبأو ء187و ۱۹۷/۱ دمحأو )١6١(. ملسمو «(۷۸٤۱)و (۲۷) يراخبلا هاور ' )١(

 لاق :همامتب ثيدحلاو )١57(, نابح نباو ٠۰ ٤و ۸ يئاسنلاو ء(15585)

 طعأ هللا ٌلوسر اي :تلقف ءًامسَق لك هللا لوسر مسق : هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس

 - وأ» :ًاثالث ىلع اهددريو .ًاثالث اهلوقأ .«ملسم َوأ» : ك ّيبنلا لاقف .نمؤم هنإف ءًانالف
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 نم مزل ؛ ٌّنطابلا ٌُلاميإلا َفْعَض ىتم هنأ ٌبيراالو رهاظلا .مالسإلا ماقم يف وه

 ائيش كرت نّمع ىفنُي ناميإلا مسا نكل ءاضيأ ةرهاظلا حراوجلا لامعأ ٌفعض

 . «ٌنمؤم وهو ينزي ْنيح ينازلا ينزي ال» : هلوق يف امك «هتابجاو نم

 سيل :لاقي وأ ءناميإلا صقان ًانمؤم عش اق : ةنَسْلا لهأ فلتخا دقو

 .دمحأ ْنَع ناتياور امهو «نيلوق ىلع ملم ُهْنكل «نمؤمب
 ٍضعب كاهتنا وأ «هتابجاو ضعب ءافتناب يفتني الف < مالسإلا مينا امأو

 ةئسلا نم ٍءيش يف ُفَرعُي الو يللا هيفانُي امب نايتإلاب ىفنُي اًمنإو «هتامّرحم

 كرت لع دارا اک او نيج د ىلع ماليمالا نون سوح

 «تامّرحملا ضعب لعف ىلع رفكلا قالطإ درو دق ناك ّنِإو «هتابجاو نم ًائيش
 1 1 . ًاضيأ قاتلا قالطإو

 ًاقفانم وأ أ رغصأ ًارفك ًارفاك رئابكلا ٌبكترم ىّمسُي له :ٌءاملعلا فلتخاو

 .هنع مالسإلا مسا يفت قالطإ زاجأ مهنم ًادحأ نأ ُملعأ الو ءٌرغصألا قاتلا
 ناك هنأ ٌلمتحُيو . ©” ملسمب ةاكّزلا رات ام : لاق هنأ دوعسم نبا نع يور هنأ لإ

 "ا ف جراج كلڏب فاك هاري

 ةيزجلا مهيلع ترضي نأ دارأ اذهلو «مهّرفك ٌدقتعي ناك هنأ ٌرهاّظلاو «َنيملسمب

 هرانلا يف هللا هّكي نأ ةفاخم «هنم يلإ ُبحأ هّريغو لجرلا يطعأل يّنإ» :لاق مث ««ملسم -

 . ملسم ظفل

 )١( هجيرخت مدقت ص٥٥ .

 «يعيبسلا قاحسإ يبأ نع «فرطم نع «سيردإ نبا نع ١١4/8 ةبيش يبأ نبا هاور (۲)

 . ملسمب ةاكّزلا عنام ام :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق «صوحألا يبأ نع
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 . مهتيباتك ىلع نوٌرمتسم مهف دعب مالسإلا يف اولخدي مل :لوقي

 لولا نع جرحي «هيفاني ام دوجوب الإ يفتني ال وا مسا نأ نّيبت اذإو

 ْنم هلک ٌناميإلا هيف لخد «حدملا هب نرتقا وأ قلطأ اذإ مالسإلا مساف «٠ ةّيلكلاب

 .©)0ةسبع نب ورمع ثيدح يف قبس امك «هريغو قيدصتلا

 .ًةيرس تعب كلي يبل نأ :كلان نب ةقع ثيدح نم ی ءاسنلا جرخو

 نعلن : ةيرسلا ّنم ٌلجر ُهلتقف كم يا : مهنم لجر لاقف « موق ىلع تراغف

 اهلاق امنإ : لجرلا لاقف .ًاديدش ًالوق هيف لاقف لَك هللا لوسر ىلإ ٌُتيدحلا

 . ٍتاّرم ثالث «ًانمؤم لتقأ نأ يلع ىبأ هللا َنإ» : لب ٌئبنلا لاقف ءلتقلا نم ًاذوعت

 نع «هننس» يف روصنم نب ديعس ىور 7548/1١: «هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق )١(

 ثعبأ نأ تممه دقل : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق :لاق «يرصبلا نسحلا

 . ةيزجلا مهيلع اوبرضيف «ٌجحي ملو ةد هل ْنم ّلك ىلإ اورظنيف ءراصمألا هذه ىلإ ًالاجر

 .نيملسمب مهام .نيملسمب مهام
 نسحلا نأ عم! حيحص هدانسإ :لاقو 2776/7 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 . عطقنم دانسإلاف «رمع نم عمسي مل يرصبلا
 ءروصنم نب ديعسو ۰۳۸٦/۱ «ريثك نبا ريسفت» يف امك يليعامسإلا ركب وبأ یورو

 قاطأ نم :لاق  هنع هللا يضر  رمع نع ۲۷١ /۲ «روثنملا ٌردلا» يف امك ةبيش يبأ نباو

 هدانسإو :ريثك نبا ظفاحلا لاقو .ًاينارصن وأ ًايدوهي تام هيلع ًءاوسف .جحي ملو ٌّجحلا

 .هنع هللا يضر رمع ىلإ حيحص

 . ۷٥ص مدقت (۲)

 دمحأ ًاضيأ هاورو ۳٤۲/۷-۳٤١. «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا ننسلا» نم رّيّسلا يف (")

 ىلعي وبأو «(۹4۸۱)و(۱۷/)۹۸۰ «ريبكلا» يف يناربطلاو ۲۸۹-۲۸۸/9 ٤

 هلاجر :لاقو ۲۷/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .دلاخ نب ةبقع هامسو «(1۸۲۹)

 . تاقث مهلك
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 ءةسمخلا لوصألاب ٌقيدصُملاو ُناميإلا هيف ُلُحدي قلطملا مالسإلا نأ الولف

 بس ةكلم نع هللا ٌربخأ N مسالا : لاق ْنَم ْرِصَي مل

 ا ا ا 'ىل | بر تلاق» : ةملكلا هذهب مالسإلا يف تلخد اهّنأ

 هنأ مالا هيلع فسوي نع ربخأو ٤ : لمنلا] 4نيملاعلا بر هلل ناميلس َعَّم

 هيف لخدي قلطملا مالسإلا نأ لغ لدي هلال مالبإلا ىلع توملاب اعد

 يلا نم ناميإلا 9 لج ام

 : راع هللا لوسر يل لاق : لاق ۽ متاح نب ا يفو

 « هللا ر هلإ ال نأ ُد دهشت» :لاق نيم امو :تلق ««ملست مسا يدع ايد

 اذهف «اهّرمو اهولح ءاهّرشو اهريخ ءاهّلك رادقألاب و ا لز E دهشتو

 . مالسإلا نم ردقلاب ناميإلا نأ يف صن

 نايتإلا دارملا سيلو « ٍعازن ريغب ا لاصخ نم نيتداهشلا 5 مث

 دقو < مالسإلا يف لخاد امهب , َقيِدصُفلا نأ َملعف ءامهب قيدصتلا نود امهظفلب

 لا7 ا هللا دنع نيذدلا نإ 7 ۾ : ىلاعت هلوق يف روكذملا مالسإلا ر د

 نب رفعج نب ٌدَّمحم مهنم «فلسلا ّنم ةفئاط قيدصتلاو ديحوتلاب ٩ :نارمع

 ۰ ."ریبزل

 ربخأ َنيذْلا بارعألاك «مالسإلا هل َتبشأو يدحأ ن نع ُناميإلا يفت اذإ امأو

 ِلامعأ يف ٌةكراشملا مهل تبثتو «بلقلا يف ناميإلا خ خوسر يفتني هنإف , مهنع هللا

 نم ردقلا اذه الول ذإ .لمعلا هل ححصُي رامبل ئ عم ةرهاظلا مالسإلا

 «هقئاقح قوذ ءافتنال «ناميإلا مهنع يفن ااو «نيملسم روك مل ءناميإلا

 ‹ لضافتم بولقلاب ٌمئاقلا ٌقيدصُتلا نأ ىلع ٌئنبم اذهو «هتابجاو ضعب صقنو

 . فيعض هدانسإو (AV) مقرب )1(

 . 7١7/7 «يربطلا ريسفت» :رظنا (۲)
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 يذلا نيقيذصلا َناميإ َّنإف ءّدمحأ ْنَع نيتياوّرلا حصأ وهو « ٌحيحّصلا وه اذهو
 الو كيكشتلا لبق ال ثيحب : ةداهش هلاك بصب ىح مهتولقل بلا ىلجتي
 خالك كش ول فيخب ةجرتلا هذه غلبي مل نّمم مهريغ ناميإك سیل بايترالا
 اذهو هاري هناك هنر دبعلا دبع ْنأ ناسحإلا ةبترم لكي يللا لعج اذهلو . كسلا

 ةرثكب ركب وبأ مكقبس ام : مهضعب لاق انه نمو « نينمؤملا مومعل لصحي ال

 .هردص يف ّرقو ۽ يشب نكلو ءةالص الو موص

 يف ٌناميإلاو معن :لاقف ؟نوكحضي ٌةباحّصلا تناك له :ٌرمع نبا لسو
 ! ؟ةريعش وأ ةر ةرذ ني هبلق يف ٌناميإلا نمم اذه نيف . لابجلا لاثمأ مهبولق

 لخدي مل :َلاَقُي نأ حصي ءالؤهف الا ّنِم ديحوتلا ٍلهأ نم نوجرخي يذلا

 . مهدنع هفعضل مهبولق يف ٌناميإلا

 لئاسم - قافثلاو رفكلاو ناميإلاو مالسإلا لئاسم ينعأ - - لئاسملا هذهو

 ةنجلا قاقحتساو ةواقشلاو «ةداعسلا ءامسألا هذهب قلع هللا نإ ادع تط

 ٌفالخ وهو قمل هذه ف عقو ۽ فالتحخا ا اهتايمسم يف ٌفالتخالاو ناثلاو

 ةّيلكلاب ا م َنيدحوملا ةاصُع اوجرخأ ثيح «ةباحصلل جراوخلا

 َءامد كلذب اولحتساو افلا ةلماعم مهولماعو < رفكل ةرئاد يف مُهولخدأو

 َنيب ةلزنملاب مهلوقو ةلزتعملا فالخ مهّدعب ثّدح مث «مهلاومأو نيملسملا
 ُلماك ٌنمؤم ّقسافلا نإ :مهلرقو .ةئجرملا ٌفالخ ٌتدح مث «نيتلزنملا
 .ناميإلا

 )١( «يراخبلا حيحص ىلع يرابلا ضيف» يف يريمشكلا رونأ خيشلا لاق 07/١-4ه:
 ينعي  ٌمالكلا رم دقو . لمعو لوقو داقتعا :ءايشأ ةثالث نع ةرابع فلّسلا دنع ناميإلا
 مأ ناميإلل ءزج وه له : لمعلا يقب .رارقإلاو قيدصتلا : يأ «نيلوألا ىلع - هباتك يف

 .؟ل

 - كراتلاف «ناميإلل ءازجأ لامعألا نإ : ةلزتعملاو جراوخلا لاق « ةعبرأ هيف ٌبهاذملاف
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 نّممو «ةدّدعتم فيناصت لئاسملا هذه ىف ادو اميذق ءاملعلا قز

 ا ا

 هولخدأو «ناميإلا نع هوجرخأ جراوخلاف :اوفلتخا مث ءامهدنع ناميإلا نع جراخ لمعلل -

 .نيتلزنملا نيب ةلزنملاب اولاق لب ءرفكلا يف هولخدُي مل ةلزتعملاو ,رفكلا يف

 قيدصتلا وه ةاجنلا رادمو «لمعلا ىلإ ةجاح ال :اولاقف «ةئجرملا بهذم :ثلاغلاو

 . ضيقن يفرط ىلع ةئجرملاو نولوألا راصف «طقف

 ال ًاضيأ لامعألا نإ اولاقف نيب نيب مهو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ٌبهذم : : عبارلاو

 اونوَهُي ملو «ةلزتعملاو جراوخلاك اهيف اودّدّشُي ملف رّفكُم ال يسم اهكرات نكل ءاهنم دب

 . ةئجرملاك اهرمأ

 نأ ىلإ نيثدحملا رثكأف «نيتقرف اوقرتفا  ةعامجلاو ةّنسلا لهأ يأ ءالؤه مث

 نيملكتملاو ءاهقفلا ٌرثكأو ىلاعت هللا همحر  مظعألا انمامإو « لامعألا نم بكرم ناميإلا

 ءرفاك قيدصتلا دقاف نأ ىلع ًاعيمج مهقافتا عم «ناميإلا يف ةلخاد ريغ لامعألا نأ ىلإ

 لامعألا اولعج نإو فلسلا ْنإف «ريبعتلا يف لإ فالخلا قبي ملف «قساف لمعلا دقافو

 .اهئافتنا عم ناميإلا ىقبي لب ءاهمادعناب لكلا ٌمِدعني ثيحب ال نكل «ءازجأ

 ءاهيلع ضّرحو «اهب متها هنكل ًاءزج لامعألا لعجي مل نإو ةفينح وبأ انمامإو

 نيثدحملا ريبعت نأ الإ «ةئجرملا رده اهردهي ملف «ناميإلا ءامن يف ًةيراس ًابابسأ اهلعجو

 فالخب «لامعألا ةيئزج نيركنملا ةئجرملا نم دعبأ ناك امل ءلامعألا ةيئزجب نيلئاقلا

 ةيئزج يفن ثيح نم مهيلإ برقأ ناك هنإف  ىلاعت هللا همحر مظعألا انمامإ ريبعت

 .ناعتسملا هللاف ءانيلع روج ىرت امك اذهو ءءاجرإلاب ةيفنحلا يفز: :لامعألا

 ءانيلإ ءاجرإلا ةبسنل ًايفاك ةيريبعتلا هوجولا نم يجوب ةئجرملا عم كارتشالا ناك ولو

 ةيئزجب نولئاق «ةلزتعملا يأ مهنإف «نيثدحملا ىلإ : يأ .مهيلإ لازتعالا ٌةبسن مزل

 بسنو بصعت نمع هللا افعو «لازتعالا نم مهاشاح نكلو «نيثدحملاك ًاضيأ لامعألا

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو !باقلألاب ةزبانمو ًةامارم ال « حصن هلك نيدلا نإ ءاجرإلا انيلإ

 . ىهتنا «ميظعلا ّىلعلا
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 هذه نم ةريثك لوصأل ًةعماج ًاتكن انهاه انركذ دقو «فئاوطلا عيمج نم
 . ةيافك هللا ءاش نإ  هيفو ءاهيف فالتخالاو لئاسملا

 لصف

 ءًاضيأ ناميإلا ٍیمسمو مالسإلا یم یف لشد ٌلامعألا نأ ٍمّدقت دق
 اهاّمسم يف ليو + ةرهاظلا حراوجلا لامعأ نم كلذ يف ٌلخدي ام انركذو
 . ةنطابلا ِحراوجلا ٌلامعأ ًاضيأ

 «هدابعلو هل حنا هلل نيدلا صالخإ مالسإلا لامعأ يف لخديف
 . ىذألا عاونأ نم كلذ عباوتو «دقحلاو دسحلاو شغلا ن نم مهل بلقلا ةمالسو

 دنع اهعوشخو هللا را را لجو ناميإلا a يف لجو

 هللا فوخو هللا ىلع لكوتلا قيقحت و «كلذب ناميإلا ةدايزو « هباتکو هركذ چ

 رایتخاو وسر هلي دمحمبو «ًانيد مالسإلابو ابر هللاب اضرلاو :ةينالعو ا

 ءِدبعلاَّنِم هللا بر ٌراعشتساو رفكلا ىلع مالالا عاونأ مظعاب نموا تل
 يف الا 2 ام ةبحم ىلع هلوسرو هللا ةبحم راثيإو «هراضحتسا ماودو

 تاكرحلا ٌميمج < نوكي نأو .هل عنملاو «هل e هللا يف ضغئلاو هل هللا

 لمعب ٌراشبتسالاو ,ةّيندبلاو ةّيلاملا ةعاطلاب ٍسوفنلا ةا سو تل تاننكسلاو
 َنينمؤملا زاثيإو ءاهيلع نزحلاو تاكيسلا ٍلمعب ة۶ ةءاسملاو ءاهب حرفلاو «تانسحلا
 ام ةّبحمو «قلخلا نسحو ءةايخلا ةرثكو ءمهلاومأو مهسفنأ ىلع ةي هللا و
 ةديفاعمو» ناريجتلا اصوضخ « َنينمؤملا ٌةاساومو «نينمؤملا هناوخإل هسفنل هبحي

 . مهُنزحُي امب نزحلاو 00 , نينمؤملا

 :كلذب ةدراولا قفرتسللا ضني ت کو

 ««دمحأ مامإلا دنسم)) يفف ¢ مالسإلا مسا يف هلوخُد يف درو ام امأف
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 كثعب يذْلاب « هللا 2 اي تلف لاك قدح نب ا نع ٠٠ يئاسنلا»و

 نأ» :لاق ؟مالسإلا امو : تلق ««مالسإلا» : لاق ؟هب كثعب يذلا ا ىلا

 ّيدؤتو «ةبوتكملا ةالصلا يلصتو هللا ىلإ كهجو هجوت نأو هلل كبلق هل

 : لوقت نأ» : : لاق ؟مالسإلا يآ امو :تلق :هل ةياور يفو ««ةضورفملا ةاكّرلا

 ف ملسم لکو قاكزلا_يتؤتو ءةالصلا ميقتو ٌتيّلختو .هلل ّيهجو ٌثملسأ

 . (مارح ملسم

 ٍفْيحلاِب هتبطخ يف لاق هل ال بنل نع < «معطم نب ريبُج نع "”ننسلا يفو

 ةالو ٌةحصانُمو «هلل لمعلا صالخإ | : لتس ثلق هيلع ل تالثو : ىنم نم

 هذه نأ ٌربخأف ««مهئارو نم طيح مُهَبوعد لاف « ءنيملسملا ةعامج موزلو ,رومألا

 . ملسملا بلق ْنَع ٌلغلا يفنت لاصخلا تاللا

 یا ا هنأ دلع يلا نع « ىسوم يبأ نع «”(نيحيحصلا» يفو

 . «هدیو هناسل نزملمملا ملس نم» :لاقف ؟ ٌلضفأ نيملسملا

 «ريبكلا» يف يناربطلا 25 هاورو 248" ؛/ه يئالمنلاو هو ٤و ۳/۰ دمحأ )١(

 )١5١(. نابح نبا هححصو « 848

 يف وه سيلو ءاهدحأ وأ ةعبرألا ننسلا يف هنأ مهوي «. .ننسلا يفو» :فنصملا لوق (۲)

 يف متاح يبأ نباو ءالوو ۱ يمرادلاو ۸۲و ۸/١ دمحأ هاور امنإ ءاهنم ءيش

 هيفو ۰۸۷/۱ مكاحلاو )١541(« «ريبكلا» يف يناربطلاو 2.3١/١ «ليدعتلاو حرجلا»

 . نعنع دقو سُلدم وهو «قاحسإ نب دمحم

 « 181/0 دمحأ تباث نب ديز ثيدح نم هاور دقف «هريغل حيحص ثيدحلا َّنأ الإ

 .(189 )و (519/) نابح نبا هححصو «(۲۳۰) هجام نباو

 . ۱۳۷/۱-۱۳۹ «دئاوزلا عمجم» يف اهرظنا رخأ دهاوش هلو

 - ۸ يئاسنلاو )756١5(2« يذمرتلا ًاضيأ هاورو «(47) ملسمو )۱١(« يراخبلا ()

.-۷ 
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 : لاق « لكي بلا نع ةنع هللا يضر ةريره يبأ نع “«ملسم حيحص)» يفو

 نم ءىرما بسحب . هرقحي الو ,ُهلُذحَي الو ُهُملظي الف «ملسملا وخأ ملسملا»

 ةلامو «همد : مارح ملسملا ىلع لک .ملسُملا هلخأ رقي نا رشلا

 . (ةضرعو

 يذلا نونمؤملا امنإ» : موق لاف .ناميإلا مسا يف هلوخد يف درو ام امو

 مهبر ىلعو ااا مهتداز ُةتایآ ْمهلَع تيل اذإو مهبول ُتَّلِجَو هللا رك اذإ

 نزلا مه كئلوأ . نوقف مهانقزر امو َةالّصلا نومي نيذُلا . نولكوتي

 ا مولف فخ نأ اونمآ يذل ناب و : رر -f]» : لافنألا] ًاقح
 دملا مهيلع َلاطف لبق نم تاتكلا اوتوأ نيِذْلاَك و الو قلا نم لر امو

 «(نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو# : هلوقو 10 :ديدجلا] « مهبول تف

 نوفاخو» : هلوقو :YT) ةدئاملا] 4 َنيِنمْؤُم مک نإ الكوت هل هللا ىلعو# : هلوقو

 ۱۷١[. :نارمع لآ] 4نینمؤم شک نإ

 : لاق ۰ لک س نع ينلظعلا دبع نير نصانعلا نع «ملسم حيحصا) يفو

 ةر دمحمبو ءانید مالسإلابو ناز هللاب يضر نم ناميإلا معط قاذ»

 اضرلابو هل كيرش ال هذحو هتدابعب اضْرلا س هللا ةيونوت اضُرلاو

 . هل هرايتخاو دبعلل هريبدتب

 .نايدألا رئاس ىلع هّرايتخا يضتقي ًانيد مالسإلاب اضّرلاو

 ٍلوبقو لا دنع نم هب ءاج ام عيمجب اضّرلا يضتقي ًالوسر ٍدّمحمب اضرلاو

 ىّبح نونمؤُب ال كرو الف : ىلاعت لاق امك « حارشنالاو ميلستلاب كلذ

 )١( «ةئسلا حرش» يف يوغبلا هاورو .(؟590514) مقرب )۹(.

 )۲( مقرب ) .)۳٤دمحأ هاورو  0١نبا هححصو .(؟6) يوغبلاو «(757) يذمرتلاو

 نابح )15945(.
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 اومّلَسُيو َتِيَضَق امم اجرح مهسُفْنَأ يف ف اوُدجَي ال ٌم مهيب رَجَش اميف كومُكَحُي

 .[6 : ءاسنلا] «ًاميلست

 َدَجو هيف ّنُك نم ثالث» : لاق ب ّنِبْنلا نع ‹ سنأ نع «نيحيحصلا» يفو

 0 ءامهاوس امم هيلإ ّبحأ ُهلوسرو هللا ناك نم : ناميإلا ةوالح نهب

 نأ هركي امك هنم هللا قنا ْذِإ دعب رفكلا ىلإ مجري نأ هرکی ْنأو هلل لإ هی ال
 :تاياوُرلا ضعب يفو ««ناميإلا تل نهب حفل : ةياور يفو . رانلا يف ىقلي

 . «هتوالحو ناميإلا معط»

 ىتح مكّدحأ نمؤي الر :لاق < لب يلا نع ٍسنأ نع نع «2”9«نيحيحصلا» يفو

 .هلهأ ن نم» : ةياور يفو 2١ نيعمجأ سانلاو «هدلاوو ءودلو نم هيلإ ٌبحأ نوكأ

 . (نيعمجأ ساثلاو «هلامو

 ا :ٌتلق :لاق ّيليقعلا ٍنيند يبأ نع 2”«دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 ناو فل كيرش ال هّدحو هللا 31 هلإ ال ْنأ دهشت نأ» :لاق ؟ناميإلا ام هللا

 قرتحت نأو ءامهاوس اًمم كيلإ ٌبحأ هلوسرو هللا نوكي ناو روو غ اد

 هل الإ بحت ال بسن يذ ريغ بحت ناو .هللاب كرشت نأ ْنِم كيلإ ٌبحأ راثلا يف

 نآمظلل ءاملا بح لد امك لق يف ٍناميإلا بح لد دقف «كلذك تنك اذإف

 : لاق ؟ٌنمؤم ينأ ملعأ نأب يل فيك .هللا لوسر اي :تلق . «ظئاقلا .مويلا يف

 ٤ ٨۹(۰ )و ٤١ ٠۰( )و (۲۱)و )۱١( يراخبلاو ٣۱۷و ۳٣۱۱و ۱۰۳/۳ دمحأ هاور )١(

 )*4٠7(« هجام نباو ۹۷و 45و ٩٤/۸ يئاسنلاو )۲۹۲٤(« يذمرتلاو ء(۳٤) ملسمو

 .(۲۳۸)و (۲۳۷) نابح نبا هححصو

 ۰۲۷۸و ٥۲۷و ۲۰۷و ۱۷۷/۳ دمحأ ًاضيأ هاورو )٤٤(« ملسمو )١١(.: يراخبلا (5)

 .(۱۷۹) نابح نبا هححصو )٩۷(« هجام ن نباو «6١1١و ۱۱٤/۸ يئاسنلاو

 هقثو دقو « ىسوم نب ناميلس هيف : ٥٤/۱ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق . )۳( 17-11١4

 .نورخآ هفعضو « متاح وبأو نيعم نبا
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e 8رع هللا نأو ءةنسح اهنأ ملعيف «ةنسح لمعي دبع - ةمالا هذه وأ - يتمأ نم ام» 7 ش 3 5 3 8 0 د ع 6  
 ءاهنم هللا ٌرْفغتسيو «ةئيس اهنأ ملعيف < هيس لمعي الو ًاريخ اهب هيزاج لجو
 .«ٌنمْؤم وهو الإ وه الإ رفغي ال هنأ ملعيو

 » :لاق . لك 2 : :ةياطخلا نب رمع نع هريغو «”«دنسملا» يفو
000 

 . (ٌنمْؤم وهف هتئيس او «هتنسح ر

 حيرص» : : لاق اَ هللا لوسر ٌممس لجر نع "”«دلخم نب يقب دنسم» يفو

 « سالا ّن ف انجن وأ كتم وأ كَدبع :ًادحأ َتْمَّلَظ وأ ,تأسأ اذإ ناميإلا

 4 تزرشيقما تنسحأ اذإو :تقدصت وأ تمص

 :لاق كَ خلا نع «ديعس نبأ نع ©(دمحأ مامإلا فما يفو

 انار مل : «هلوسرو ه للاب ونمآ نيل : ءازجأ ةثالث 0 اينّدلا يف نونمؤملا»

 مث , مهسفنأو أو مهلاومأ ىلع سانلا ُهئمأي يذلاو «مهسفن أو مهلاومأب ر
 . لجو رع هلل هكرت 2 ' عمط ىلع فرشأ اإ إ يذلا

 نابح نبا هححصو « حیحص نسح :لاقو «(۱۹۲) يذمرتلاو ٣۲و )۱( ١/۱۸

 . يبهذلا هقفاوو ٧ء, 1١ مكاحلاو .(40ا/ل)

 (ه١۲۷) ىفوتملا يبطرقلا يسلدنألا نمحرلا دبعوبأ ظفاحلا ةودقلا مامإلا وه (۲)

 بترو .فّينو بحاص ةئم ثالثو فلأ نع هيف ىور مزح نبا هلاق اميف اذه «هدنسم»و
 دحأل ةبترلا هذه ٌملعأ امو «فنصمو دنسم وهف .هقفلا باوبأ ىلع بحاص لک ثيدح
 . ۲۸۰/۲-۲۹٦ «ریسلا» يف هل مجرتم . ثيدحلا يف هلافتحاو هناقتإو هطبضو هتقث عم هلبق

 ثيدحلاو ,ميظعلا انئارت نم دقف ام ةلمج يف دعي هتلالج ىلع دنسملا اذهو :تلق

 .انل ةرسيتملا رداصملا يف هريغ دنع هدجن مل هيلإ فلؤملا هبسن يذلا
 فيعض حمّسلا وبأ جاردو «فيعض وهو دعس نب نيدشر هيف ,فيعض هدانسإو ۰۸/۳ (۳)

 . مثيهلا يبأ نع هتياور يف
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 :لاق ؟مالسإلا ام «لوسر اي :تلق :لاق ةّسّبع نب ورمع نع ًاضيأ هيفو

 او علا“ لاق ؟ناميإلا ام تلف: ما ماعطإو < « مالكلا ٌبيط»

 : تلق .«هديو E : لاق ؟ٌلضفأ ا ى : تلق

 . نسخ ّیلخ» : لاق ؟ ٌلضفأ ناميإلا يأ

 مراحم نع ربصلا وه :لاقف ءةحامسلاو ربصلا ٌئرصبلا نسحلا رسف دقو

 . "لجو رع هللا ضئارف ءادأب ٌةحامّسلاو هللا

 نينمؤملا لمكأ» :لاق هلك ّئبنلا نع «ةشئاع نع هريغو ©(يذمرتلا» يفو

 . ةريره أ ثيدح نم هريغو دواد وبأ هجرخو وأقلخ مهنسحأ ًاناميإ

 نع .يرضاغلا ةيواعم نب ه هللا SS ساكس يف رازبلا جرخو

 هدحو هللا دبع ْنَم : ناميإلا مط مَع دقف «ٌنهلعف ْنَم ثالثو : : لاق « لک ّيبنلا

 0 ا ل ا هلإ ال هنأ

 نأ ملعي نأ نأ» :لاق ؟هللا ٌلوسر اي هَّسفن ءرملا ةيكزت امو لج لاقف :هرخآ يفو

 .فيعض وهو «بشوح نب رهش هيفو )١( ۳۸٥/٤

 . يرصبلا نسحلا ةمجرت يف ميعن وبأ هركذ ء١١٠/ ۲ «ءايلوألا ةيلح» (۲)

 ةبالق يبأل فرعن الو : يذمرتلا لاقو .ةشئاع نع ةبالق يبأ قيرط نم (1110) ا 22

 . ةشئاع نع ًاعامس

 017/١ مكاحلا هححصو .018/4 ةبيش يبأ نباو «49و ٤۷/٦ دمحأ ًاضيأ هاورو

 . عاطقنا هيف : هلوقب يبهذلا هدرو

 نسح ثيدح وهو ءاذه رثإب فلؤملا هدروأ يذلا ةريره يبأ ثيدح هل دهشي نكل

 يذمرتلاو «(7587) دواد وبأو ٥۱٠٥/۸ ةبيش يبأ نب راو .40/5و ۲٠۰/۲ دمحأ هاور

 . يبهذلا هقفاوو ۳/١« مكاحلاو ,.(411/5) نابح نبا هححصو )۱۱١۲(«

 «(00) «ريغصلا» يف يناربطلاو ١ / ۴١١-۳۲ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا ًاضيأ هاورو (4)
 . تاقث هلاجرو .فئصملا لاق امك )٠١۸۲( دواد وبأ هلوأ یورو
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 . هرخآ نود ثيدحلا لوأ دواد وبأ جرخو . «ناک ثيح هعم هللا

 0 رو
 م :لاق E ىلا نع «تماصلا نب ةدابع ثيدح نم “ناربطلا جرخو

 2 2 و - 25 7 ر
 . «تنك ثيح كعم هللا نأ ملعت نأ ناميإلا لضفأ

 ٌءايحلا» :لاق ٢ ل لا نع «رمع نب هللا دبع نع” «نيحيحصلا» ىفو

 .«ناميإلا نم

 يللا نع 1 «ةيراس نب ٍضابرعلا ثيذح نم هجام نباو كدمحأ مامإلا ع جرخو

 1 ۳ «داقنا ٌديِق امثيح ءفنألا ِلمجلاک نمؤملا م : لاق دع

 «مكيوحأ ن . اوَحَلَصاَ ا نونمؤُملا امنإ» :ّلجو ع هللا لاقو

 ٠١[. : تارجحلا]

 لمد : لاق دلك يلا نع ع نع ریپ نب ب نامعللا نع (9 «نيحيحصلا» يفو

 ٌقضع هنم ىكتشا اذإ < لا لم مهمحارتو مهفطاعتو مهذاوت يف نينمؤملا

 ,لجرک نونمؤملا» : ملسمل ةياور يفو . (رهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «ريثك نب نامثع هب درفت دقو :لاقو .«طسوألا»و «ريبكلا» يف )١(

 . حرج الو ةقثب هركذ نم رأ ملووو ١
 :لاقو « ٥٤۸/٩ هريثك نبا ريسفت» يف امك دامح نب ميعن هاور اذه نامثع قيرط نمو

 .بيرغ
 هجام نباو «(75118) يذمرتلاو ٩/۲ دمحأ ًاضيأ هجرخأو «(5114)و )۲٤( يراخبلا (۲)

 )53١(. نابح نباو )٤۷۹٥(. دواد وبأو «(048)

 اذه نم نيرشعلاو نماثلا ثيدحلا رظناو .(47) هجام نباو ١175/4., دمحأ هاور (۳)
 . باتكلا

 نابح نباو ۲۷۰و 718/4 دمحأ ًاضيأ هاورو «(585) ملسمو )501١١(« يراخبلا (؟)

((. 
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 ىكتشا «هنیع ىكّتشا نإ دحاو ,لُجرك نوملسملا» :ًاضي :ًاضيأ هل ةياور يفو .«ٍلحاو

 لك ىكتشا ار کشا ناو فلک

 ُنمؤملا» :لاق ا يلا نع « ىسوم ا نع ا يفو

 :لاق ۰ ا يللا 8 نب 9 (0«دمحأ مدن دلسم)» يفو

 6 قالا يف امل هلا لاي امك

 ةآرم نمؤملا» : لاق هك يلا نع «ةريره يبأ نع ()«دواد يبأ ننس» يفو

 رھ ةطرضبو سيم هع كي ‹«نمؤملا وخ : ١ نمؤملا ‹نمؤملا

 مكدحأ ن نمۇي ال» :لاق ۰ دلع 2 نع « سنأ نع (9(نيحيحصلا» يفو

0 
 م

 . (هسفنل س ام هيخأل تحي ىتح

 :لاق فال ّيبنلا نع « ّيبعكلا حيرش يبا نع 2(يراخبلا حيحص» يفو

اذ ْنَم : اولاق «نمؤي ال هللاو ‹ْنمؤيال هللاو ٌنمؤي ال هللاو»
 :لاق !؟هللا ٌلوسر اي ك

 يئاسنلاو «50 4/4 دمحأ ًاضيأ هاورو «(768) ملسمو «.(5075)و )٤۸۱( يراخبلا )١(

 .(۲۳۲) نابح نباو ٥/4“

 «(59417) «دهزلا» يف كرابملا نبا ًاضيأ هاورو . حيحصلا لاجر هلاجرو )۲( 0/4٠".

 )١75(. «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )٥۷٤۳(« «ريبكلا» يف يناربطلاو

 يعاضقلاو ء(۲۳۹)و (۲۳۸) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو «.(4414) مقرب (")

 . ةفرحلا : ةعيضلاو ۱۸۲/۲ «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا هنسحو )٠۲١١(.

 يذمرتلاو ۲۷۲و ۱۷٦/۳ دمحأ ًاضيأ هاورو )٤٥(. ملسمو «(۱۳) يراخبلا (4)

 . (٣۲۳)و )۲۳٤( نابح نباو /,/  ۸ نتاسنلاو .(؟ه6١1)

 . ةريره يبأ ثيدح نم (45) ملسمو :(1015) ًاضيأ يراخبلا هاورو «(5015) مقرب (0)

 5 وس



 . (ةقئاوب راج نمای ال ْنَم»

 سلا : لاق . ل يلا نع ر ¢ سابع نبا ثيدح نم (”«مكاحلا» جرخو

 . (عئاج هراجو بشي يذلا نمؤملا

 نع ٌينهجلا ٍذاعم نب ِلهس ثيدح نم ٰيذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخو

 0 ( هلل 06 هلل اح « هلل عنمو هلل ىطعأ ْنَم» : لاق هلك ىلا نع

 :“دمحأ مامإلل ةياور يفو . ٩ (هناميإ لمکتسا دقف « هلل حكنأو» :دمح 0

 هلل ضغبتو لج نأ» :لاقف .ناميإلا لضفأ نع هل ل لاك هنأ

 ساثلل بحت نأ» :لاق ؟هللا لوسر اي اذامو :لاقف .«هللا ركذ يف كاسل َلمعَتو
 ري لوقت نأو» :هل ةياور يفو .«كسفنل هركت ام مهل هركتو كيل ت ا

 تت أ

 .ناميإلا لافتا نب هللا ركذ ةرثك َّنأ ثيدحلا اذه يفو

 ال» :لوقي كي ّيِنلا عمس هلأ ا حومجللا نب ورمع ثيدح نمأضيأ رخو

 هلل ٌبحأ اذإف « هلل ضعغبيو هلل بحي ىتح ناميإلا م حيرص ديلا

 .(©9(ىلاعت ه هللا نم ةيالولا شا دّقف « هلل

 ٌقئوأ نإ» :لاق E يلا نع : «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم اضيأ جر جرخو

 4 200( هللا يف ضغبتو « هللا يف بحت : نأ ناميإلا قرع

 )١( «كردتسملا» يف ١17//4. يبهذلا هقفاوو «هححصو .

 . يبهذلا هقفاوو 1514/١« مكاحلا هححصو )۲٠۲١(« يذمرتلاو « ٤٤١/۳ دمحأ هاور (۲)

 . نسح هدنسو )٤٨۸۱(« دواد يبأ دنع ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هلو « يوق هدنسو

 . لبج نب ذاعم ثيدح نم )*( ٩/۲٤۷

 )٤( «دنسملا» يف وه ۳/٤١١ .

 . ۲۸۹٦/٤ دمحأ هاور (©)
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 يف داعو « هللا يف لاوو « هللا يف ضغبأو هللا يف بحا : سابع نبا لاقو
 هتالص ترك نإو  ناميإلا ٌمعط ٌدبع َدِجَي نلو «كلأذب هللا ةيالو لنت امّنإف هللا

 ءاينّدلا رمأ ىلع سالا ةاخاؤم ا ترراص دقو «كلذك نوكي رخ - هموصو

 .(©27يزورملا

 «ناميإلاب ًانورقم ةرات : عضاوم يف نآرقلا يف ف هركذ ءاج دقف «ناسحإلا ر

 . لمعلاب وأ «یوقتلاب ا ا « مالسإلاب اور ةراتو

 تاحلاصلا اوُلِمَعَو اونمآ َنيْذّلا ىلَع سيل : ىلاعت هلوقك ٍناميإلاب ٌنورقملاف
 وقتا مث اونو اونا مث تاحلاصلا | عو اوئمآو اوقتا ام اذإ | اوم اميف انج

 0 نإ : : ىلاعت هلوقكو 0 لا «نينبحملا بحي هللاو ااو

 ٠ :فهكلا] المع E عيضن زال اإ تاحلاّصلا اولمَعو اونَمآ

  f 2هل  A-0 ofم و 3

 نسحم وهو هلل ههجو ملسا نم ىلب» : ىلاعت هلوقك : مالسإلاب نورقملاو
oيب اهم 8 0 4  Arco.”7  

 هللا فا ههجو ملسي نمو# : ىلاعت هلوقكو ]11۲ : ةرقبلا] #هبر دنع هرجا هلف

 .[؟7 :نامقل] ةيآلا «ىقثولا ةورعلاب كَسمتسا دقف ٌنسحُم وهو

 مك نيذْاو وق نيِذْلا عم هللا نإ : ىلاعت هلوقك ىوقتلاب ُنورقملاو
 ونسخ نيذلل» : ىلاعت هلوقك ًادرفم ركذي دقو ١ لجل يدرس

 ا ّيبْذْلا نع ٩ «ملسم حیحص)» يف تبث دقو 73١[« : سنوي] «ةدايزو حلا

 دهاجم نع «ثيل نع ءايركز نب ىبحي قيرط نم (97) «ةالصلا ردق ميظعت» يف (1)

 ,"8ا#و ۳۳۲/٤ دمحأ ًاضيأ هاورو .هنع هللا يضر بيهص ثيدح نم (۱۸۱) مقرب ()

 .(۱۸۷) هجام نباو ۳٣۰(« ٤)و (؟ه868) يذمرتلاو
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 ءازج هلعجل ٌبسانم اذهو نجلا يف لجو ع هلا هجو ىلإ رظنلاب ةدايرلا ٌريسفت
 هجو ىلع اينّدلا يف هبر نمؤملا لف نأ وه ناسحإلا نال «ناسحإلا لمأل

 كلذ ٌءازج َناكف «هتدابع .لاح يف هيلإ رظنيو هبلقب اک ءةيقارملاو روضحلا

 .ةرخآلا يف ًانايع هللا ىلإ ٌرظنلا

 ْنَع مهنا :ةرخآلا يف راّمَكلا ءازُج ْنَع هب ىلاعت هللا ربخأ ام اذه سكعو
 يف مهلاحل ًءازج كلذ لعجو 1٥] ا (نوبوجحمل ذشموي مهد
 يف هتبقارمو هتفرعم نع تَّبجُح ىتح .مهبولق ىلع نارلا مكارت وهو ءايندلا

 .ةرخآلا يف هتيؤر نع اوبجح نأ كلذ ىلع مهؤأزج ناكف « قدا

 نأ نأ ىلإ ريشي «خلإ هارت كاك هللا دبعت نأ :ناسحإلا ريسفت يف ةي هلوقف
 اا هنأو «هبرق ٌراضحتسا يهو ءةفصلا هذه ىلع هللا دبعي دبعلا

 : ةريره يبأ ةياور يف ءاج امك < َميظعتلاو ةبيهلاو ففوخلاو ةيشخلا ٌُبجوُي كلذو

 E كاك هللا ىشخت ْنأ»

 اهمامتإو اهنيسحت يف دهجبلا لذبو «ةدابعلا يف حصنلا ًاضيأ ُبجوُيو
 ااو

 0 ىور امك «ةيصولا هذهب هباحصأ نم ةعامج ل ا ىّصو دقو
 ىشخأ ن نأ ةَ يليلخ يناصوأ :لاق زف يبأ نع 3 ٍصوحألا يب نع "”يرجهلا

 يناري ناف ةارأ نك 00 ةارأ 0

 اعوفرم مقرأ نب دیر ثيدح نم یوریو الا هجرخ هارت كنا هللا دبعا»

 لاقو ‹ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض , يرجهلاب فورعملا يدبعلا ملسم نب ميهاربإ وه 1(

 SS اجا هاج حضي : ينعي هثيدح بتكي نمم يدنع وه : يدع نبا

 - «ةيلحلا» يف ميعنوبأ اض اضيأ هجرخأو ,« 48١/6 (ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» نم قاقرلا يف (۲)
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 . ”«كلري هن «هارت نكت مل نف هللا یرت كاك نكد : ًافوقومو

 ا هللا لوسر اي :لاق الجر أ ا ثيدح نم يارا جرخو

 هن ارت ال تنك نإ كنف « عّدوم ةالص ّلص» : لاقف او «ٌبثيدحب

 .«كاري

 ءالصتم يوُرو .ةلسرم هوجو نم يور دقو  روهشملا ةثراح ثيدح يفو

 تحبصأ :لاق «؟ةثراح اي تحبصأ فيك» : هل لاق اي ّيبنلا نأ - ٌحصأ لسرملاو

 ءهللا لوسر اي :لاق ««ًةقيقح لوق لكل إف «لوقت ام رظنا» :لاق ءاَمح ًانمؤم
 0 2 . و 8 °

 ىلإ رظنأ ينأكو « يراهن تاأمظأو «يليل ترهسأف الا نع يسفن تفزع

 ءاهيف َنوروازتي فيك ةْنَجلا يف ةئجلا ٍلهأ ىلإ ٌرظنأ ينأكو ارو ٍشرع

 هللا رون دبع «مزلاف ترصبأ» : لاق . اهيف َنْوَواعتي فيك راثلا ٍلهأ ىلإ رظنأ يناكو

 . ©(هبلق يف ناميإلا

 . حيحص هدانسإو . - ١١6/5

 )١( .هارت كنأك هللا دبعا» : ظفلب ۲۰۲/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور . . «

 ثيدح نم ال ءرمع نبا ثيدح نم وهو . ۲۲۹/۱۰ «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف (۲)

 : يمئثيهلا لاقو «هريغو يمثيهلا لاق امك سنأ
 . مهفرعأ مل نم هيفو

 يقهيبلاو «(۳۳۹۷) «ريبكلا» يف يناربطلا : يراصنألا كلام نب ثراحلا ثيدح نم هاور (۳)

 )٠١591١(. «ناميإلا بعش» يف

 ىلإ جاتحي نم هيفو .ةعيهل نبا هيف :لاقو ١//.. «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو
 . هنع فشكلا

 «ةباصإلا» يف ظفاحلا لاق امك لضعم دانسإب ("15) «دهرلا» يف كرابملا نبا هاورو

. 
 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو «(۳۲) رازبلا كلام نب سنأ ثيدح نم هاورو

 يف يبهذلا لاقو .ثيدحلا نيل وهو « ةيطع نب فسوي هب درفت :راّزبلا لاقو )٠٠١۹١(«

 ركنم : يراخبلا لاقو ,كورتم : يئاسنلا لاقو «هفعض ىلع عمجم : 559/85 «نازيملا»

 .ثيدحلا

- ۱۷ - 
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 ىحتسا» :هل لاقف ءالجر ىصو ةي ّيبنلا نأ ةمامأ يبأ ثيدح نم ىوريو

 نم ىورُيو .©«كناقرافي ال كتريشع يحلاص ْنِم نيلجر ْنِم كةايحتسا هللا نم

 » :لاقف «نميلا ىلإ هثعب امل هاّصو لك ّيبنلا نأ ٍذاعم نع ىوريو
 .©(كلهأ نم ةبيه اذ الجر يحتست امك هللا نم

 ايحتسُي نأ ٌنحأ هللا» :لاقف ءًايلاخ ةروعلا فشك نع لكك ّيبنلا لئسو
 , 0 (هنم

 , ارت كنأك هللا دبعا : هل لاقف لحن ءادرّدلا وبأ ىصوو

 مث ءهبجُي ملف ؛فاوطلا يف امهو هتنبا رمع نبا ىلإ ريبزلا نب ر ةورع بطخو

 . اننيعأ نيب هللا ٌلياختن فاوطلا يف 5 :لاقو «هيلإ رذتعاف كلذ دعب هيقل

 .«هريغو ميعن وبأ هجرخأ

 ئآ 0 اضن

 .«كاري هنإف هارت نكت مل نإف» : ي هلوق

4 7 4 4 

 ةدابعلا ىف هللا ةبقارمب رمأ اذإ ّدبعلا نإف ,لوألل ليلعت هنإ :ليق

 .ديز نب يلع هيف : ۱٤۸/١ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .(۷۸۹۷) يناربطلا هجرخأ )١(

 . فيعض وهو

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .(816) «ةالّصلا» يف يزورملاو «(۱۹۷۲) رازبلا هجرخأ (۲)

 .تاقث هلاجر ةيقبو «نيل هيفو .ةعيهل نبا هيفو 1/0

 رمت ق نسل دم رش نالا وأ اضيأ هيفو : :تلق

 (؟ا/ك9) يذمرتلاو )° ۱۷( دواد وبأ ةديح نب ةيواعم ثيدح نم هجرخأ « نسح ةشز

 . يبهذلا هقفاوو 18٠١/4. مكاحلا هححصو )۱۹۲١(« هجام نباو هنّسحو (۲۷۹ 4)و

 . ۲۱۲/۱ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ )٤(

 . ۳٠۹/۱ «ةيلحلا» يف (©)
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 «هيلع كلذ شي و د دق هنإف ارث ديغلا لاک یتح «هدبع ْنم هبرق راضحتساو

 هنطابو هتينالعو ر ىلع ٌعلطيو «هاری هللا نأ هناميإب كلذ ىلع نيعتسيف

 هيلع لهس «ماقملا اذه ت اذإف «هرمآ نم ء َء يش هيلع ىفخي الو «هرهاظو

 هدبع نم هللا برق لإ ةريصبلاب قيدحتلا ماود وهو . ىناثلا ماقملا ىلإ لاقتنالا

 :ةاري هناك ىتحن هتک

 هللا دبْعيلف یاری هناک هللا دعي نأ هيلع قش ْنَمَنأ ىلإ ةراشإ وه لب : ليقو

 : نيفراعلا ضعب لاق امك «هيلإ هرظن نم يحتسيلف «هيلع عليو هاري هللا َّنأ ىلع

 كيلإ نيرظانلا َنوهأ َنوكي نأ هللا نا

 هبرق ردق ىلع هنم يحتساو «كيلع هتردُق ردق ىلع هللا فخ : مهُضعب لاقو

 وهف «ةدهاشملا ىلع هلل لمع ْنَم :فلسلا نم تافراعلا ضعب تلاق

 نيماقملا ىلإ تراشأف . صلخم وهف «هايإ هللا ةدهاشم ىلع لمع نمو «ٌفراع

 هللا ةدهاشم راضحتسا ىلع ٌدبعلا لمعي نأ وهو «صالخإلا ماقم : امهدحأ

 ٌلِمَعَو هلع نف اذه دملا رضحتسا اذإف ةف ةي فو: هيلع هنغذلاظاو .ةايإ

 ىلإ تافتلالا نم ُهعنمي هلمع يف كلذ ُهَراضحتسا ْنأل « هلل صلخم وهف «هيلع

 . لمعلاب هتدارإو هللا ريغ

 هلل هتدهاشم ىضتقم ىلع ُدبعلا لمعي نأ وهو «ةدهاشملا ماقم : يناثلاو

 ريصي ىتح «نافرعلا يف ةريصبلا ذفنتو «ناميإلاب ُبلقلا َرونتِي نأ وهو «هبلقب
 .نايعلاك ٌبيغلا

 « مالسلا هيلع ليربج ثيدح يف هيلإ راشملا ناسحإلا ماقم ٌةقيقحوه اذهو

 .رئاصبلا ذوفن ةوق بسحب هيف ماقملا اذه لهأ توافتيو
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 لول : لجو زع هلوق يف ٌروكذملا ىلعألا لثملا ء ءاملُلا نم ٌةفئاط رسف دقو
 هلوق هلو « ىنعملا اذهب [۲۷ : مورلا] «ضرألاو تاوامّسلا يف ىلعألا لكَملا

 :رونلا] (حابصم اهيف و ةاكشمك هروب لَم ضرألاو تاوامّسلا روب هللا : ىلاعت
 نم هريغو بعك نب نأ هلاق اذك «نمؤملا بلق يف هرون لثم :دارملاو ء[*"ه

 لا

 .«تنك ٌتيح كعم هللا َّنأ َملعت نأ ناميإلا لضفأ» ثيدح قبس دقو
 يارا ا هللا نأ َملعي نأ» :لاق .؟هسفن ءرملا ةا : ثيدحو

 ّلظ يف ٌةثالث» : لاق ل يبل نع ًةمامأ يبأ تييدخ را جرخو
 . ثيدحلا ركذو أ َمِلَع جوت ُتيح ّلجر : هلظ لإ ّلظ ال موي هللا

 اذإو# : ىلاعت هلوقك «ةدّدعتم 2 7 ا اذه ىلع نآرقلا لد دقو
 ليلا ةرقبلا] مرا اذإ يعاّذلا ةوعّد 5-9 بيرق ينإف يع يدابع لاس

 E نال یوُجَن نم نوک ام :هلوقو 4 مشك اأ مکعم ووو : ىلاعت هلوقو
 مهعم َوُه لإ | ره الو كلذ نِي ىَدأ الو مُهٌسداس وُ الإ ٍةسْمَح الو معيار وه

 نارق ن ةنم ولتت امو ناش يف نوكت امو : هلوقو ء[ا/ : ةلداجملا] (اوناک امنا

 NY] : سنوي] «هيف َنوضيفت ذإ ًادوهُش مكيلع انك الإ . ا

 َنوُفْحَبسي الو : هلوقو ١١[. :ق] «ديرولا لبَح ْنِم هيلإ برق أ ٌنحنوإ» : هلوقو
 ٠١8[. :ءاسنلا] «مُهَعَم وهو هللا نم

 لاح يف ب قل اذه راضحتسا ىلإ بدنلاب ُةحيِحّصلا داال توو كفو
 N نر يجاني امنا يّلصُي مق اذإ مكّدحأ نإ» : ب هلوقك < تادابعلا

 )١( «روثنملا ردلا»و »1۰/0 «ريثك نبا ريسفت» :رظنا ٩/۹۷ .

 ) )۲وهو : 1/۰ «عمجملا» يف يمشيهلا لاق «ريمن نب رشب هيفو .(ا/ة9؟ه) «ريبكلا» يف

 كورتم .
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 0 35 ا 2 5 2

 بصني هللا نإ» : هلوقو 2( ىلص اذإ ههجو لبق هللا نإ» : هلوقو .٠«ةلبقلا نيبو

 . «تفتلي مل ام هتالص يف هدبع هجول ههجو

 مكنإ ءًابئاغ الو ٍمصأ نوعدت ال مكنإ» :ركّذلاب مهتاوصأ اوعفر نيذأل هلوقو

 يفو ««هتلحار قع نم مكدحأ نإ اوو ةياور يفو ا اھ وعدت

 . 0«ديرولا لبح نم مكدحأ ىلإ ٌبرقأ وه» : ةياور

 يب تكّرحتو «ينركذ اذإ يدبع عم انأ : لجو رع هللا ٌلوقي» : هلوقو
 , © (هاتفش

 « ينركذ ثيح هعم انأو « يب يدبع َنظ عم انآ : لجو رع هللا لوق : هلوقو

 ام يف هتركذ ء الم يف ينركذ نو «يسفن يف ٌةتركذ اسفل ىف يرتد
 فا اشارو یم تارا اعارذ هنم ٌتبّرقت «ربش ينم برقت إو «هنم ريخ

 . 0«ةلوره هتيتأ «يشمي يناتأ ن نإو عاب هني

 0 2 0 ٤ و 2 1 5

 ّيتا امنإف ءاداحتا وأ الولخ وأ اهيبشت صوصنلا هذه نم ٍءيش نم مهف نمو

 نابح نباو «(881) ملسمو )4٠8(« يراخبلاو ,175/7 دمحأ سنأ ثيدح نم هاور (۱)

(۷). 

 دوادوبأو «(0417) ملسمو )5٠05(« يراخبلاو ۱۹٤/١ كلام رمع نبا ثيدح نم هاور (۲)

 . 0/۲ يئاسنلاو «(4ا/9)

 .بيرغ حيحص نسح :لاقو «(78517) يذمرتلا يرعشألا ثراحلا ثيدح نم هاور (*)

 ملسمو «(٤1۳۸)و 57١( )و (۲۹۹۲) يراخبلا : يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هاور )٤(

 )۳۳۷٤(. يذمرتلاو )١8675(  )١578(.2 دواد وبأو )7١74(«

 )٤۳١١(« «دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلاو 54٠/17., دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (ه)

 . يبهذلا هقفاوو 445/١« مكاحلاو )۸٠١(« نابح نبا هححصو «(۳۷۹۲) هجام نباو

 ملسمو )۷٤٠٠٥(« يراخبلاو «4178و 701/7 دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (5)

 )4811١(. نابح نبا هححصو ,("877) هجام نباو .(۳۹۰۳) يذمرتلاو )۲٣۷۰(«
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 هّلك كلذ نم نائيرب هّلوسرو هللاو لكي هلوسرو هللا نع همهف ءوُسو «هلهج نم
 .ٌريصبلا ُعيِمَّسلا وهو «يش هلثمك سيل ْنَم ناحبسف

 «ءاملاو بارحملا ن يوب یل مدآ نبا اي كلم ْنَم : ٌينزملا ركب لاق
 دا و كلي سبل + ايو عا ىلع تلو تقل املك

 «هللاب ٌسنأتسا «هتدابعو هلل هركذ لاح يف اذه راضحتسا ىلإ لصو نمو

 . ةرورض هقلخ ْنِم شحوتساو
 ع :لاق ماسلا هيلع ىسيع نأ بتكلا . ضعب يف تأرق : ديزي نبروث لاق

 هللا ُمّلكن فيك : اولاق يلق سانلا اومّلكو ءًاريثك هللا اومّلك «نيبراوحلا رشعم
 .«9ميعن وبأ هجرخ . هئاعُدب اولخا «هتاجانمب النا : لاق ؟اریثک

 ةليلو .موي لک يّلصي لجر اندنع ناك : لاق حاير نع هدانسإب ”اضيأ جرخو

 ىلص اذإف م فلأ ًاسلاج يّلصي ناكف افا ىتح «ةعكر ٌفلأ
 ,كاوسب ُتَسنأ فيك ةقيلخلل ٌتبجع :لوقيو ءةلبقلا لبقتساف « ىبتحا «رصعلا
 . لاوس ركذب اهبولق ترانتسا فيك ةقيلخلل ٌتبجع لب

 هنأك هتيأرف « ٌيئراحلا زضنلا نب كنمحتم ىلع تاخب :ةماسأ رجا كر

 ؟شحوتست امرأ :تلقف «لجأ :لاق ؟ىتؤت نأ هركت كنأك :تلقف «ضبقنم

 .«ينركذ ْنَم ٌسيلج انأ : ٌلوقي وهو شحوتسأ فيك :لاقف
 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هركذ ۲۲۹/۲ .

 . ٠۹٩/۰ «ةيلحلا» يف (۲)

 . يسيقلا ورمع نبا وه حايرو )۳( ۱۹٩/٩
 هنعو )۷٠۹( «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو ۱۷١/۸. «ريسلا» يف يبهذلا ربخلا دروأ )٤(

 لاق . حصي ال «ينركذ نم سيلج انأ» : هلوقو . ٦4ص «ةنسحلا دضاقملاو نف يالا

 .اعوفرم ةشئاع نع دنس الب يمليّدلا هاور : يواخسلا

 = _ للي هللا لوسر نع «ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو )۷٠٠١( يراخبلا يفو :تلق
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 :لاقف ؟شحوتست الأ :هدحو هتيب يف ٌسلاج وهو لوغم نب كلامل ليقو

 ترق الف كب هئيع رقت مل نم :لوقيو «هتيب يف ولخي دمحم وبأ بيبح ناكو

 1 سنأ الف كب سنأي مل نمو «هنیع

 . يتجاح هيدل ْنَم ةسلاجُم يف يبلق ةحار تبصأ 5 ناوزغ لاقو

 رع هللا ةاجانمب ةولحلا لثمب نودا ا او نب ملسم لاقو

 01 لجو

 «تومأ ىتح ًادبأ يباب نم ٌتجرخ ام ,ةعامجلا الول :دباعلا ملسم لاقو
 الو ىمهدّيس ةاجانمب ةولخلا نم ىلحأ اينِّدلا يف ّةَّذل هلل نوعيطملا ٌدجي ام :لاقو

 نم مهبولق يف ذلأو مهرودص يف ربكأ باوثلا ميظع نم ةرخآلا يف مهل بسحأ
 . هيلع يشغ مث «هيلإ رظنلا

 ءكبر ىلإ عطقنت ن أ تاجرُدلا ىلعأ :لاق «مهدأ نب ميهاربإ نعو

 الو كير الإ وجرت ال یتح كحراوج عيمجو «كلقعو «كبلقب هيلإ سناتستو

 تنك اذإف ءائيش اهيلع روت ال ىتح كبلق يف هتبحم خسرتو كينذ لإ فاخت

 ناكو « لبج يف وأ ٠ ,لهس يف وأ رحب يف وأ تنك رب يف ,لابت مل كلذك

 ىلإ مج ف a ءاملا 3 نآمظلا و ج ءاقل ىلا كقوش 70

 ا مويلا يف ناشطعلا دنع يفاّصلا بذعلا

 انأو» : هلوقو «ينركذي ثيح هعم انأو « يب يدبع نظ دنع انا : لجو رع هللا لاق» : لاق هنأ =
 مو 2 مل

 . (متنک امنيا مكعَم وهو» : هلوق يف امك هناحبس هملعب يأ «هعم

 . ۲۹٤/۲ «ةيلحلا» يف ربخلا )١(
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 .©9هَسيلج هللا ناكو « ساثلا ّنِم شحوتسا نمل ىبوط :ليضفلا لاقو

 .ًادبأ هب الإ هللا ينسنآ ال :ناميلس وبأ لاقو

 َعضومو كّسينأو كَسيلج َنوكي یتح هللا ىلع لکوت : لجرل فورعم لاقو
 .© لاوكش

 اوشحوتسي الو «هاوسب اوُسْنأي ال نأ هلل نيبحملا ةمالع نم :نونلا وذ لاقو
 لجأ ىلاعت هللا َّنأل ,هللاب سنا « یلاعت هللا بح َبلقلا نكس اذإ :لاق مث «هعم
 . هاوس اوُبحُي نأ نيفراعلا رودص يف

 هللا ءاش نإ ةيافك هانركذ اميفو «ًادج ٌهركذ لوطي بابلا اذُه يف موقلا ُمالكو
 . ىلاعت

 ٌعيمج َّنأ ملع «ميظعلا ٌثيدحلا اذه هيلع لد امم هيلإ انرشأ ام لّمأت نمف
 نم ءاملعلا عيمج َّنأو «هتحت لخدتو ثيدحلا اذه ىلإ ٌعجرت فراعملاو مولُعلا
 لد امو «ثيدحلا اذه نع اهيف نومّلكتي يتلا مهمولع ٌجرخت ال ةّمألا هذه قرف
 ةلمج نم يه يتلا تادابعلا يف َنومّلكتي امنإ ءاهقفلا نإف «الّصفمو ًالّمجم هيلع
 ِعاضبألاو .لاومألا ماكحأ يف مالكلا كلذ ىلإ نوفيضيو et لاصخ

 ملع نم ٌريثك ىقبيو «هيلع هيبنتلا قبس امك مالسإلا .ملع نم كلذ لكو نافذا
 الو « مهنم ليلقلا الإ ل ع ملكتي ال كلذ ريغو قالخألاو بادآلا ن نم ا

 هلك مالسإلا لصأ امهو «نيتداهشلا ىنعم ىلع نومّلكتي

 ىلعو 527 ىلع نومّلكتي «تانايّدلا لوصأ يف نوملكتي نيذّلاو
 .ردقلاب ناميإلاو ,رخآلا مويلاو ,هلّسرو «هبتكو «هتكئالمو « هللاب ناميإلا

 )١( «ةيلحلا» ۱۰۸/۸ .

 «ةيلحلا» ةفز ۸/٦١" .
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 ماقم ىلع نومّلكتي تالماعملاو فراعملا ملع ىلع نومّلكتي نيذُلاو

 ةيشخلاك ءًاضيأ ناميإلا يف لخدت يتلا ةنطابلا لامعألا ىلعو «ناسحإلا

 ةيعرشلا مولعلا ياا «كلذ وحنو «ربّصلاو ءاضرلاو < .لكوتلاو ؛ ةبحملاو
 اذه يفف هيلإ و «ثيدحلا ده نيباصلا قرف اهيلع ملكتي يتلا

 . ٌةئملاو دمحلا هللو ةيافك هدحو ثيدحلا

 .ثيدحلا ّنِم ةعاّسلا ركذ ىلع مالكلا يقبو

 » :ك ّيبنلا لاقف «ةعاسلا نع ينربخأ مالَّسلا هيلع ليربج لوقف

 ةعاّسلا تقو يف مهلك قلخلا ملع نأ ينعي «لئاّسلا نم َملعأب اهنع لوؤسملا
 : ةريره يبأ ثيدح يف اذهلو ءاهملعب رثأتسا ىلاعت هلا نأ ىلإ ةراشإ اذهو ,ةاوس
 مْلِع هدنع هللا نإ : الت مث < ءىلاعت هللا لإ ُنهملعي ال ٍسمخ يف ل يبنلا لاق

 امو اد بکن اذام سفن يردت امو ماَحرألا يفا ام معو ثيغلا لرو ةَعاَسلا

 رع هلل لاقو «["4 :نامقل] «ريبخ ميِلَع هلل نإ تومت نزا ياب سفت يرد

 اهلي ال يَ دنع اهُملع ام | ل امام نا ةغاشلا نع كولاي ا

 :فارعألا] مَعَ الإ مكيتأت ال ضرألاو تاوامّسلا يف تَلقَت وه لإ اهتقول
۷]. 

 بيغلا حيتافم» : لاق هلك ّيبنلا نع رمع نبا نع «7(يراخبلا حصا يفو

 .ةيآلا «ةعاّسلا ُملع ُهدنع هللا نإ : : ةيآلا هذه أرق ارق مث «هللا الإ اهملعي ال سمح

 ٍءيش لك حيتافم تيتوأ» :لاق ب يلا نأ : هظفلو ,دمحأ مامإلا هجّرخو

 )١( دمحأ هاورو «(۷۳۷۹)و (۷۷۸٤)و (4597)و (4577)و (۱۰۳۹) مقرب  74/7و٥۲

 «ةفحتلا» يف امك ىربكلا نم توعنلا يف يئاسنلاو ىكو همو ۳٠٠١ /۹٩۱ء نبا هححصو

 .(۷۱)و (۷۰) نابح
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 .©0(ةيآلا ةعاسلا ٌملع هدنع هللا نإ : سمخلا الإ

 ِءيش لك حيتافم هيي کین يتوأ :لاق «دوعسم نبا نع هدانسإب اهنا جرخو

 .ةيآلا «ةَعاّسلا مع ُهدنع هللا نإ : سمح ريغ

 ءاهبارتقا ىلع لدت يتلا اهتامالع نع : ينعي . اهتارامأ نع ينربخأف : هلوق

 يهو , (اهطارشأ نع ةا او :لاق اا ّيبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح يفو

 ًاضيأ اهتامالع

 : نيتمالع ةعاسلل ةي ّيبنلا ركذ دقو

 ثيدح يفو ءاهتكلامو اهتديس اهتيرب دارملاو .«ءاهتير ةمألا دلت نأ» : ىلوألا

 رثكت ىتح قيقّرلا بلج ةرثكو ءدالبلا لا ةراشإ اذهو .(اهبر» ةريره نأ

 نإف < ا اهتم ودالوأو ءاهدّيسل ٌةقيقر مالا نوكتف , نهدالوأ رثكيو «يراوخلا

 .اهديسو اهبر ةلزنمب ةمألا دلو ريصيف «ديسلا ةلزنمب ديسلا دلو

 ىلع قتعت امنإ دلولا مأ نإ :لوقي نم كلذب ٌلدتسا هنأ "يباطخلا ركذو

 قتعتف «ثاريملاب اهدالوأ ىلإ لقتنت اهنإو «هدلاو ثاريم نم هبيصن نم اهدلو

 .رظن لالدتسالا اذه يفو :لاق «عابت اهديس توم لبق اهنإو .مهيلع

 «عابت ال دلولا مأ نأ ىلعو «كلذ سكع ىلع مهضعب هب لدتسا دق :تلق

 وه اهدلو نأكف ءاهبر ةّمألا دلو لعج هنأل ؛لاح لكب اهدّيس تومب قتعت اهنأو

 .اهالوم هنأك راصف ءاهقتع ٌببس هنأل «هيلإ ًابوسنم اهقتع راصف اهقتعأ يذلا
 هيلع ميهاربإ تدلو امل ةّيرام هدلو مأ يف لاق هنأ ةَ ّيبنلا نع يور امك اذهو

 ) )1١«دنسملا» يف وه ۲/ ۸٥-۸٦ .

 «دنسملا» يف وه (؟) ١/ » 478نسح هدانسإو .

 ) )۳«ننسلا ملاعم» يف ٤ /٠۲۲.

- ۱۳ - 



 . "”«اهدلو اهقتعأ» : مالسلا

 : هنع مكحلا نب دمحم ةياور يف لاق هنإف دمحأ مامإلا اذهب ٌلدتسا دقو

 ءاهدلول تقتع دقف «تدلو اذإ :لوقي .دالوألا ٌتاهّمُأ رثكت :اهتبر ٌةمألا دلت

 چت ال دالوألا تاهمأ نأ ةجح هيف : لاقو

 بلجت ىتح «قيقّرلا ٌبلج ٌرثكي هنأب «اهتّير ةمألا ٌدلت» :هلوق رسف دقو

 . مالسإلا يف اذه عقو

 مجعلا ٌدلت هانعم :عيكو لاقو ءكولملا َندلَي ءامإلا نأ هانعم :ليقو

 . مهل ٌبابرأو مجعلا كولم برعلاو ,©”تبرعلا

 .«ةلاعلا ةارعلا ةافحلا ىرت نأ» : ةيناثلا ةمالعلاو

 : ىحضلا] « ىنغأف ًالئاع ككدجَوَو» : ىلاعت هلوقك ءءارقفلا : ةلاعلاب دارملاو
 8[. ٠

 :دارملاو «رمع ثيدح يف اذكه . «ناينملا يف نولواطتي ءاشلا ءاعر» : هلوقو

 ناينبلا لوطب نوها بتي ىتح مهلاومأ رثكتو «مهءاسؤر نوريصي سانلا لفاسأ ّنأ
 . هناقتإو هتفرخزو

 ةارعلا ةافححلا نوكت نأ :اهنم : تامالع ٌتالث ركذ ةريره يبأ ثيدح يفو

 .ناينبلا يف مهبلا ٌءاعر لواطتي نأ :اهنمو «سانلا سوؤر

 : هيف لاقف «ةديرب نب هللا دبع نع .ءاطع نب هللا دبع ثيدحلا اذه یورو

 يفو ۰٣٤٤/٠١ يقهيبلاو ۲ مكاحلاو ٤ ينطقرادلاو )76١15(« هجام نبا )١(

 . ثيدحلا كورتم وهو . سابع نب هللا دبع نب هللا ديبع نب نب هللا دبع نب نيسح هدانسإ

 . ("57) هجام نبا دنع رمع ثيدح يف ءاج اذه عيكو مالك (۲)
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 كولم ناينبلا يف نولواطتي ءاشلا ءاعر ةافحلا يمُعلا مكبلا مصلا ىرت نأو» .

 نيذلا ءالؤه ْنَم ءهللا ّلوسر اي :انلقف .قلطناف ءُلُجّرلا ماقف :لاق .«سانلا
 نع ءديز نب يلع ةريخألا ةظفللا هذه ىور اذكو . 2«بيرعلا مهر :لاق ؟ٌّتِعَن

 . "””رمع نبا نع ءرمعي نب ىيحي

 .اهانعمب ةريره يبأ ثيدح نم حيحصلا يف يهف لوألا ظافلألا اّمأو

 . مهمهنو مهملع مدعو مهلهج ىلإ ةراشإ «يمعلا مكبلا ّمصلا» :هلوقو
 ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخف «ةددعتم ثيداحأ ىنعملا اذه يفو

 اينّدلاب سالا ُدعسأ َنوكي ىتح ةعاّسلا موقت ال» :لاق الإ يبنلا نع «ةفيذح

 دات

 ايندلا يضقنت ال» :لاق اب يبنلا نع «سنأ نع «نابح نبا حيحص» يفو

 .« عكل نب عكل دنع َنوكت ىتح

 )١( «بيرعلا» لدب «برعلا» :هدنعو .(۳۹۷) «ةالّصلا» يف يزورملا ةياور يه .

 ) )۲دمحأ هاور ٠١7/7., هيف .- ناعدج نبا وهو  ديز نب يلعو .(۳۷۱) يزورملاو

 ) )۴دنع اهرظنا .اهب حصي دهاوش هلو .هنّسحو ء«(۲۲۰۹) يذمرتلاو «"88/6 دمحأ هاور

 نابح نبا )517/71(.

 يف لمعتسا ّمث دبعلا :برعلا دنع عكللا :758/8 «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق

 وهف .ًاعكل كلي ٌلجرلا َّعكَل دقو . عاكل :ةأرمللو ىکا : لجرلل لاقي . مّذلاو قمحلا

 عكلأ .

 هنمو .ريغصلا ىلع قلطي دقو «خسولا :ليقو .ميئللا وهو ءءادنلا يف عقي ام رثكأو

 ىلع قلطأ نإف «؟عكل ّمَنَأ :لاق يلع نب نّسحلا بلطي ءاج مالسلا هيلع هّنأ» : ثيدحلا

 ش . لقعلاو ملعلا ٌريغصلا هب ديرأ ريبكلا

 )٤( حيحص هدانسإو .(5ا/١51) مقرب .
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 ةعاسلا موقت ال» :لاق يل يبنلا نع ٌرذ يبأ ثيدح نم ”يناربطلا جّرخو

 E نر مكن اننا نع نك ع

 :لاق فب ٌّيبنلا نع سنأ ثيدح نم يناربطلاو دفحلا مامإلا جرخو

 دو .مهتملا اهيف ”نمتؤيو «نيمألا اهيف مهني ةعاّدخ 17 ةعاسلا يدي

 يفو 0 يف قطني هيفّسلا» :لاق ؟ةضبيورلا امو :اولاق «ةضبيورلا اهيف

 يدي نيب نإ» :دمحأ مامإلل ةياور يفو .«ةماعلا رمأ يف ملكتي قسافلا» : ةياور

 اهيف نوخيو قداصلا اهيف بذكيو «بذاكلا اهيف قدصُي «ةعادخ نينس لاجدلا

 .©هيقاب ركذو ««نئاخلا اهيف نمتؤيو نيمألا

 رومألا نأ ىلإ مجري ثيدحلا اذُه يف ةعاسلا طارشأ نم ركذ ام ُنومضمو

 رمألا سَو اذإ» :ةعاسلا نع هلأس نمل ةي ئبنلا لاق امك ءاهلهأ ريغ ىلإ ُدّسْوُت

 مهو  ءءاشلا ٌءاعر ةارعلا ةافحلا راص اذإ هنإف ,«©«ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ

 اولواطتي ىتح «لاومألاو ةورثلا ٌباحصأو «سانلا ٌسوؤر  ءافجلاو لهجلا ُلهأ

 ناك ْنَم سانلا سر اذإ هنإف ءايندلاو نيدلا ماظن كلذب دسفي هنإف «ناينبلا 7
 ضعب يف ًاصاخ وأ ًاماع هكلُم ناك ءاوس «سانلا ىلع ًاكلم راصف ءًالئاع ًاريقف
 هيلع ىلوتسا امب مهيلع رثأتسي لب « مهقوقح سانلا يطعي داكي ال هنإف ءءايشألا

 ءاهمضقيف «نينتلا مف ىلإ دي دمت نأل :«فلسلا ضعب لاق دقف «لاملا نم

 مهضعب يفو ءاوقثو هلاجرو 7 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق :«طسوألا» يف )١(

 . فعص

 .هريغو «دنسملا» نم تبثملاو .«نمؤيو» :(ب)و (أ) يف (۲)

 «(۳۳۷۳) رازبلاو )۳۷۱١(« ىلعيوبأو .«طسوألا» يف يناربطلاو ۲۲۰/۴ دمحأ هاور (۳)

 دوجو .هسيلدت ةهبش تفتناف «رازبلا دنع ثيدحتلاب حرص دقو «قاحسإ نب دمحم هيفو

 /€A. ۱7 «حتفلا» يف ظفاحلا هدانسإ

 )٤( ةريره يبا ثيدح نم (1445)و (ه9) يراخبلا هاور .

 . ۲۲/۷-۲۴ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور اذه هلوقو . يروثلا نايفس وه (ه)
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 الهاج اذه عم ناك اذإو .ٌرقفلا جلاع دق ّينغ دي ىلإ اهَّدمت نأ نم كل ٌريخ
 الو سانلا نيد حالصإ يف ةمه هل نوكي ال هنأل «نيدلا كلذب دسف .ًايفاج
 « سانلا نيد نم دسف امب يلابُي الو «هزانتكاو لاملا ةيابج يف هتمه لب «مهميلعت

 . مهتاجاح لهأ نم َعاض نمب الو

 . )«اهوقفانم ةليبق لك وسب یخ ةعاسلا موقت الر 0 ثيدح يفو

 E نوو ءنئاخلا نمسا الا تذكر ءُبذاكلا قدضف ا

 هنأ بِكَ ّيبنلا نع حص امك «ةيلكلاب مدع وأ ,ملاعلا تكسو ,لهاجلا َمّلكتو

 هنأ» :ربخأو ©”(ُلهجلا رهظيو .ٌملعلا َمَفرُي نأ ةعاسلا طارشأ نم َّنإ» :لاق

 الاه اسؤ نمانلا لفت «ملاع قبي مل اذإ ىتح «ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي

 ىتح ةعاّسلا موقت ال : يِبعّشلا لاقو . ”ءاولضأو اولضف «ملع ريغب اوتفاف اول
 .املع لهجلاو ءالهج ملعلا ٌريصي

 .رومألا ساكعناو نامزلا رخآ يف قئاقحلا بالقنا نم هلك اذهو

 طارشأ نم نإ» : ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع نع «(مكاحلا حيحص» يفو

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق . دوعسم يبأ ثيدح نم ("15) رازبلاو « يناربطلا هاور )1(

 . كورتم وهو ‹ سيق نب نيسح هيف 7/۷

 هيفو :۳۲۸/۷ يمثيهلا لاق .ةركب يبأ ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو

 . هفرعأ مل خورف نب بيبحو . سّلدم وهو «ةلاضف نب كرابم

 ۹۸/۳ دمحأو ‹()۷1) ملسمو °۸(۰*) يراخبلا : سنأ ثيدح نم هاور )(

 )٠٠١(2 يراخبلاو 2190و ۱١۲/۲ دمحأ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هاور (۳)

 «(٣۷۲٦)و (5ا/194)و )٤٥۷۱( نابح نبا هححصو «(۲۹۷۳) ملسمو «(۷۳۰۷)و

 . هيف هجيرخت مامت رظناو

 - يف يمثيهلا لاق « يناربطلا 5-5 هاورو . يبهذلا هقفاوو هححصو 666 - 4/4 (4)
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 . «رارشألا عفرُيو ءرايخألا عضوي نأ ةعاسلا

 ًاصوصخ «رخافتلاو يهابتلا 3 ىلع ليلد «ناينبلا يف نولواطتي» : هلوق يفو

 ءهباحصأو ةي ّيبنلا نمز يف ًافورعم ءانبلا ةلاطإ نكي ملو «ناينبلا يف لواطتلاب

 ‹«ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا وبأ ىورو E ًاريصق مهناينب ناك لب

 . «ناينبلا يف سالا لواطتي ىتح ٌةَعاّسلا موقت الر : للك هللا لوسر لاق :لاق

 . «”يراخبلا هجرخ

 « ةفرشم بق ىأرف جرخ اک ّيبنلا نأ ٍسنأ ثيدح نم (9دواد وبأ جرخو

 ملم ءاهبحاص ءاجف ءراصنألا نم لجر «نالفل هذه : :اولاق ؟«هذه ام» :لاقف

 هجرخو . لجل اهمدهف ءًارارم كلذ ّلعف «هنع ضرعأف ءا هللا لوسر ىلع

 راشأو - ِءانب لک» : للك ّيبنلا لاقف هدتعو ءاضيأ نأ نعرخأ هجو نم يناربطلا

 لاو و ءاذه نم رثكأ  هسأر ىلع اذكه هديب

 يف ب ّيبْنلا جاوزأ َتويب ٌلخدأ تنك : نسحلا نع بئاسلا نب ٌثيرح لاقو

 .يديب اهّفقس لوانتأف هنع هللا ىضر نامثع ةفالخ

eyدعاكم كل يبا : ناملسل ةفيذح لاق :  

 هفقسنو بصق نم ًاتيب كل ينبن نكلو ل :لاق ؟ًاكلم ينلعجتل مل :لاق ؟هللا

 ‹«كيفرط سمي نأ داك تمن اذإو «كسأر بيصي نأ داك تمق اذإ ‹يراوبلاب

 . © يسفن يف تنك كنأك :لاق

 ي صل ل
 . حيحصلا لاجر هلاجرو 1/17 «عمجملا» =

 . ٥۳١/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو .(0/171) مقرب )١(

 . نسح هدانسإو ‹(۳۷) مقرب )¥(

 )”( «ةيلحلا» ۲٠۲/۱ .
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 يدون .عرذأ عبس قوف هءانب لجرلا عفر اذإ :لاق رامع يبأ نب رامع نعو

 . ؟نيأ ىلإ «نيقسافلا ٌقسفأ اي

 .ايندلا ىبأ نبا هلك هجرخ

 يبأ نبا انثدح ةشئاع نبا نع ينغلب :«هدنسم» يف ةبيش نب بوقعي لاقو

 رعشلا ةيبخأ يف ةرصبلاب ينعي :دجسملا لوح نوملسملا لزن :لاق ةليمش

 اشفف .بصقلاب اونبف < عاربلا يف مهل نذأف مع ىلإ اوبتكف «قرَسلا مهيف اشفف

 لجرلا عفري نأ ىهنو .رّدملا يف مهل نذأف ءرمع ىلإ اوبتكف .ٌقيرحلا مهيف
 E ا ب يبل

 نم :لاق a ةرهلا دجص E قلاع نادال

 وهو هيف ىلص نمو نبل ْنِم وهو هيف یلص نمم ٌلضفأ بصق نم وهو هيف ىلص
 .رُجآ نم وهو هيف ىّلص نمم «ريخ نبل نم

 ىتح ٌةعاسلا موقت ال» : لاق لَك ّيبنلا نع سنأ ثيدح نم هجام نبا جرخو

 . «دجاسملا يف سانلا ىهابتي

 مكدجاسم نوفرشتس مكارأ» : لاق ال ّيبنلا نع «سابع نبا ثيدح نمو
 .©«اهعَيِب ىراصنلا تفرش امكو ءاهسئانك دوهيلا تفّرش امك يدعب

 5 : م
 هللا يضر نسحلا نع ملسم نب ليعامسإ نع هدانسإب ايندلا يبأ نبا یورو

 هجيرخت مامت رظناو )١514(« نابح نبا هححصو «(۷۳۹) «هجام نبا ننس» يف وه )١(

 . هيف

 دييشتب ترمأ ام» : ظفلب )٤٤۸( دوادوبأ هاورو . فیعض هدانسإو )۷٤۰(« هجام نبا هاور (۲)

 نابح نبا هححصو .ىراصنلاو دوهيلا اهتفرخز امك اهنكرخزتل : سابع نبا لاق . «دجاسملا
 ۰ )۱1٥(.

-- 



 شيرعك ًاشيرع هونبا» :لاق ءدجسملا لي هللا لوسر ىنب امل :لاق :لاق «هنع

 ينعي : شيرعلا غلب هدي عفر اذإ : لاق ؟ىسوم شيرع امو : نسحلل ليق . (« ىسوم

 . ©2فقسلا

 لسرم وهو ۰۲۱٤/۳ «ريثك نبا خيرات» يف امك ايندلا نأ نیا قيرط نم يقهيبلا هاورو )١(

 ع ىرلار كه و لطاسنإ ف نحف

-€۳ 



 :لوقي هلي هللا َلوسَر تعمَس :ّلاق امهنع هللا يضر رمُع نب هللا دبع نع
 م ر o۶ م ع ا 0. - 5 2 5
 ‹ هلوسرو هدبع ادمحم ناو .هللا الإ َهلِإ ال نأ ةداهش ا سمخ ىلع مالسإلا ينب»

 يراخبلا ُهاوَر «َناضمَر ٍموّصو «تيبلا جَو ءةاكّرلا ءاتيإو ءةالّصلا ماقإو
 ل مو

 نبا نع دلاخ نب ةمركع ةياور نم «نيحيحصلا» يف هاجّرخ ثيدحلا اذه

 . "هنع ىرخأ قرط هلو «رمع نبا نع نيرخا نيقيرط نم ملسم هجرخو «رمع

 لك ّيبنلا نع « ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ةياور نم ثيدحلا اذه يور دقو

 .©ٌدمحأ مامإلا هثيدح جرخو

 . مالسإلا ركذ هلبق يذلا ثيدحلا يف قبس دقو

 11و ۱۲۰و ۳٩و 75/5 دمحأ ًاضيأ هاورو )١15(. ملسمو «(۸) يراخبلا هاور )١(

 نابح نبا هححصو ۱۰۷/۸ يئاسنلاو )55١094(. يذمرتلاو «(۷۰۳) يديمحلاو
 .هيف هجيرخت مامت رظناو .(٩٤٤۱)و (198)

 )١168(. «نابح نبا حيحص» يف اهرظنا (۲)

 «(٤۲۳۹)و (۲۳۹۳) «ریبکلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو 04و ۳۹۳/٤ «دنسملا» يف (5)

 .(477)-(1419) «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو .(۷۸۲) «ريغصلا» يفو

 يف يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور :لاقو ١/!4« «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو -
 . حيحص دمحأ دانسإو . «ريغصلا»و «ريبكلا»
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 يهف «سمخلا هذه ىلع ينبم مالسإلا ْنأ ثيدحلا اذه نم ٌدارملاو

 باتك» يف يزورملا رصن ْنب دمحم هجّرخ دقو «هناينبل مئاعدلاو ناكرألاك

 ليثمت دوصقملاو . هركذف «مئاعد ٍسمخ ىلع مالسإلا 5 : هظفلو 220(ةالصلا

 1 «اهنودب ٌناينبلا تبثي الف «سمخلا هذه ناينبلا مئاعدو هناينبب مالسإلا

 ال مئاق وهو ُلاينبلا صقن .ءيش اهنم دقف اذإف «ناينبلا ةمتتك ماو لاصخ

 لوز مالسإلا ناف ؛ ؛سمخلا مئاعدلا هذه ِصضقن فالخب «كلذ صقنب ضقتني

 نيتداهشلاب ُدارملاو « نيتداهشلا دقفب ٌلوزي كلذكو «,لاكشإ ريغب اهعيمج اهدقفب

 مالسإلا ينب» :ًاقيلعت يراخبلا اهركذ ةياور يف ءاج دقو . هلوسرو هللاب ناميإلا

 : ملسمل ةياور يفو .ثيدحلا ةيقب ركذو «(”«هلوسرو هللاب ناميإ : سمخ ىلع

 امب رفكيو هللا دّبعُي نأ ىلع» :هل ةياور يفو «هللا َدُحوُي نأ ىلع : سمخ ىلع»

 . (هنود

 قبس امك مالسإلا نمض يف لخاد هلوسرو هللاب ناميإلا نأ ملعُي اذهبو

 . يضاملا ثيدحلا يف هريرقت

 دقف ءاهكرت نم نأ ىلع ٌلدت ةددعتم ثيداحأ تدرو دقف «ةالّصلا ماقإ امأو

 نبا : : لاق ' ا ّيبنلا ص هربا نعل 17 (ملسيف حيحص) يفف و نم جرخ

 “ةديرب ثيدح نم هلثم يورو ««ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا

 . ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو )٤۱۳(. مقرب (۱)

 )۲( يراخبلا )105١54(.

 )٠١1/8(« هجام نباو «(7514) يذمرتلاو «(4714) دوادوبأ ًاضيأ هاورو .(۸۲) مقرب (۴)

 .هيف هجيرخت مامت رظناو )١407(« نابح نبا هححصو

 هجام نباو ۰۲۳۱/٣ يئاسنلاو «(755371) يذمرتلاو ٥٥و "45/0 دمحأ هاور )6(

 . يبهذلا هقفاوو ١ مكاحلاو )١684(« نابح نبا هححصو «(۱۰۷۹)
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 . مهريغو © سنأو ‹نابوثو

 ّيبنلا نع ع تماصلا نب ةدابع ثيدح نم يزورملا رصن نب دمحم جرخو

 , ©(ةلملا نم جرخ دقف ا اهكرت نمف ادمعتم ةالصلا كرتت د الو :لاق لک

 هدو معو ا رسالا أرد : ل ّيبنلا نع داعم ثيدح يفو

 الإ تبثي الو طاطسفلا موقي ال يذلا طاطسفلا دومعك ةالصلا لعجف (©(ةالّصلا

 . هنودب تشي ملو ‹طاطسفلا طقسل ءدومعلا طقس ولو «هب

 دعس لاقو , ةالصلا كرت نمل مالسإلا يف ظح ال :رمع لاقو

 هركذو «ملسم طرش ىلع هححصو )٠٥۲۱(. «داقتعالا لوصأ» يف يئاكلاللا هاور )١(
 . حيحص دانسإب يربطلا هللا ةبه هاور :لاقو ۳۷۹/١ يرذنملا ظفاحلا

 وهو « يشاقرلا ديزي هدانسإ يفو .(۹۰ )و (891/) يزورملاو .(۱۰۸۰) هجام نبا هاور (۲)

 ء(۲۲١٠) «داقتعالا لوصأ» يف يئاكلاللا هاورو )47١(« «ةالصلا ردق ميظعت» يف وه (۳۴)

 دنع نميأ مأ نعو «(4117) يزورملا دنع ةميمأ ثيدح نم دهاش هلو «فيعض هدانسإو

 )٩۱۳(. يزورملاو 47١/5. دمحأ

 .هجيرخت مدقت )٤(

 (47) يزورملاو »/8١#, «تاقبطلا» يف دعس نباو .۳۸/۱-۳۹ كلام هاور (ه)
 نباو « 4١ص «ةعيرشلا» يف يرجآلاو «(۲۹١٠)و )١1518( يئاكلاللاو .(459)و

 ۱ ةبيش يبأ

 يف يراخبلا هركذ .ركب نب دعس ينب دحأ ةرامع نب دعس هنأ نظلا ىلع بلغي )30

 دبع ينثّدح :لاق «قاحسإ نبا قيرط نم (445) رصن نب دمحم ىورو «ةباحصلا
 نع ْثّّرح هنأ يراصنألا ديعس نع «مزح نبورمع نب دمحم نبركب يبأ نب هلل
 يف ينظع : هل لاق الجر نأ  ةبحص هل تناكو ركب نب دعس ينب يخأ ةرامع نب دعس

 = ةالص ال هْنإف ,ةوضولا غبسأف ءةالصلا ىلإ تمق تنأ اذإ :لاق !هللا كمحر «يسفن
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 .رفك دقف ءاهكرت نم 5 “بلاط ىبأ نب ٌئلعو

 لامعألا نم َنوَرَي ال ةي هللا لوسر ُباحصأ ناك : قيقش نب هللا دبع لاقو

 . ةالصلا ريغ رفك هكرت ًائيش

 . هيف ُفَلَتخُي ال فك ةالّصلا كرت : ىنايتخسلا بويأ لاقو

 كرابملا نبا ٌلوق وهو «فلخلاو فلسلا نم ٌةعامج لوقلا اذُه ىلإ بهذو

 رصن نب دمحم لاقو !ملعلا لهأ عامجإ هيلع قاحسإ ىكحو «قاحسإو دمحأو

 .ثيدحلا لهأ روهمج لوق وه : يزورملا

 ادع ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نم اعيش كرت نم نأ ىل مهنم ةفئاط بهذو

 نع ةياور وهو ,مكحلاو عفانو ريبج نب ديعس نع كلذ يوُرو «كلذب رفاك هنأ

 . ةيكلاملا نم بيبح نبا لوق وهو هباحصأ نم ةفئاط اهراتخا دمحأ

 جحلا هللا لوسر اي : ليق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم هريغو ينطقراّدلا جرخو

 ام ,مكيلع بجو ولو ,مكيلع بجول «معن :ُتلق ول» :لاق ؟ماع لك يف

 .0«مترفكل هومتكرت ولو «هومّتقطَأ

 كرتاو « عُدوم ةالص لصف «تيلص اذإ مث .هل ةالص ال نمل ناميإ الو هل ءوضو ال نمل =
 وه هنإف «سانلا دنع امم ّسأيلا عمجاو ءرضاح رقف هّنإف «تاجاحلا نم ريثك بلط

 . هبنتجاف «لعفلاو لوقلا نم هنم رذتعُي ام ىلإ رظناو «ىنغلا

 ."55؟/ 57 «ةباغلا دسأ» رظناو

 يزورملاو «(155) «ناميإلا» يفو « ٤۷/١١ «فّصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور )١(

 .لوهجم وهو «يمعثخلا لقعم هيفو . ١10 ص يرجآلاو ,(47#

 ؛(144) يزورملاو «(۲۹۲۲) يذمرتلاو « 44/١١ «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور 46ف)

 . حيحص هدانسإو

 نسحلا نع ؟1/7 / ؟ «روثنملا ٌردلا» يف امك «هدنسم» يف ديمح نب دبع ظفللا اذهب هاورو (۴)

 = .(مترفكل هومتكرتولو» : هلوق نود (۱۳۳۷) «ملسم حیحص» يف هلصأ ثيدحلاو ر
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 نع ديز نب دامح انثدح :لاق ءلّمْؤم قيرط ا جرخو
 هجفر الإ هيسجا الو« سابع قبا نع ءازوجلا يب | نم «يركلا كلام ني وزدع

 ال نأ ا مالسإلا ا ثالث نيدلا ةعاوقو ماسلا یرغ» :لاق

 ٌلالح «رفاک اهب وهف ءةدحاو ٌنهنم كرت نم . ٌناضمر موصو ٌمالّصلاو ‹ هللا لإ هلإ

 هدجتو ل ًارفاك كلذب ٌلازي الف الف « حي مل لاملا ريثك هّدجتو ملا

 یعس نب ةبيتق هاورو «همد لحي الو ًارفاك كلذب ٌلازي الف ٠ يكزي الف لاملا ٌريثك
 نب ورمع نع داوا ديز نب ٌديعس هاورو ءًأرصتخم افوقوم ديز نب دامح نع
 الو ٌرفاك هللاب وهف ًةدحاو ّنهنم كرت نم» :لاقو ءًاعوفرم دانسإلا اذهب كلام

 .هدعب ام ركذي ملو «هلامو همد لح دقو ٌلدع الو فرص هنم لبق

 اوسيل :لاقو ٌجحي مل نم ىلع ةيزجلا ٌبرض رمع نع يور دقو
 : ةياور دمحأ نعو «ملسمب سيل ةاكّرلا كرات ْنأ دوعسم نبا نعو .2”نيملسمب
 . جحلاو مايصلا نود رفك ًةّصاخ ةاكزلاو ةالصلا كرت نأ

 . مراحملا بوكر ةلزنمب ًابنذ ضئارفلا رت اوُمَس ةئجرملا : ةنييع نبا لاقو

 كرتو OD رلالحتسا ريغ نم ادمعتم مراحملا بوكر نأ .ءاوس سیلو

 ءاملعو سيلبإ رمأ يف كلذ نايبو .رفك وه رذع الو . لهج ريغ نم ضئارفلا

 .هعئارشب اولمعي ملو .مهناسلب ب يبنلا تعب اورقأ نيذلا دوهيلا

 اهب اوموقت مل ولو» :هيفو )7١886(«2 هجام نبا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو 5

 : ٠۲٠/۲ «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو ««دئاوزلا» يف يريصوبلا هححصو ؛«مُتبَّذَع

 . تاقث هلاجر

 لّمؤم . فيعض هدانسإو )۲۳٤۹(« ىلعيوبأ ًاضيأ هاورو «(1615) «داقتعالا لوصأ» يف )١(

 . ماهوأ بحاص يركنلا كلام نب ورمعو «ظفحلا ءىس

 .(١)ت (517)ص هجيرخت مدقت (۲)
 .(۲)ت (۱٦)ص هجيرخت مدقت (۴)
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 دوجسلا كرتب سيلبإ رفكب ةالّصلا كرات رفك ىلع قاحسإو دمحأ ٌلدتسا دقو

 . مظعأ هلل دوجسلا كرتو «مدآل

 مدآ نبا أرق اذإ» : :لاق 0 يبنلا نع نع ةريره يبأ نع «ملسم حيحص)» يفو

 ذولا مدا نبأ مآ يليو اي :لوقيو يكبي ناطيشلا ا «دجسف ةدجسلا

 .)«رانلا يلف تيبأف دوجسلاب 5 «ةنجلا هلف «دجسف

 لبقي ال هنأ يور دقو نفخ طقم اص خلا مئاعدلا هذه نأ ملعاو

 ميعن نب دايز نع "”«دمحأ مامإلا دنسم» يف امك ضعب نودب اهضعب

 ىت نمف «مالسإلا يف هللا ٌنهضرف ٌعبرأ» : كك هللا لوسر لاق : لاق . يمرضحلا

 موصو «ةاكزلاو ُةالَّصلا :ًاعيمج ّنهِب يتأي ىتح اشيش هنع نينغُي مل ثالعب

 نع مزح نب ةرامع نع دايز نع يور دقو «لسرم اذهو «تيبلا جو «ناضمر

 . "كلك ئينلا

 لاق :لاق رمع نبا نع «هيبأ نع « يناسارخلا ءاطع نب نامثع نع يوُرو

 ال نأ ةداهش :ءيش نود ًائيش نهنم هللا ٌلبقي ال سمح نيّدلا» : هلكت هللا لوسر

 هلّسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإو «هلوسرو هّدبع ًادمحم نأو هللا لإ هلإ

 نيدلا دومع سمخلا تاولصلاو «ةدحاو هذه ا ءرانلاو ةنجلابو

 ناميإلا هللا لبق الو «بونذلا نم روهط ةاكزلاو ءةالصلاب الإ ناميإلا هللا لبقي ال

 ءادمعتم همايض كرتف ناضمر ءاج مث .ءالؤه لعف نمف «ةاكزلاب الإ ةالصلا الو

 )١( ةميزخ نبا هححصو « 441/1 دمحأ هاورو «(۸۱) «ملسم حيحص» يف وه )044(«

 هيف هجيرخت مامت رظناو «(۲۷۵۹) نابح نبا هنعو .

 .فيعض وهو «ةعيهل نبا هيفو ,فئصملا لاق امك لسرم هدانسإو ۲٠٠/٤-۲١٠ (م)
 هدانسإ يفو : يمثيهلا لاقو « ٤۷/١ «عمجملا» يف امك «ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور (*)

 . ةعيهل نبا

-١59- 



 مث , عبرألا ءالؤه لعف نمف ءةاكزلا الو ءةالصلا الو «ناميإلا هنم هللا لبقي مل

 لبقي مل ,هلهأ ضعب هنع جحي ملو ,ةجحب صوي ملو .ّجحي ملف ,ّجحلا هل رسيت
 :لاقف هلع ۴ تلأس :لاقو "متاح نأ نبا هركذ «اهلبق يتلا عبرألا هلم هللا

 . يناسارخلا ءاطع مالك نم اذه نأ لمتحُي ركنم ثيدح اذه

 ءامَلُع ةّلج نم ءاطعو مع نبا ثيدحل هريسفت نم هنأ رهاظلا :تلق

 . ماشلا

 هب داري ال انه لوبقلا ٌيفنو .هل هل الص الف زی مل نم :دوعسم نبا لاقو

 حدمو «هب اضْرلا ءافتنا كلذب داري امنإو «هکرتب ةداعإلا بوجو الو ةحصلا م يفن

 . ةكئالملل هب ةاهابملاو ,ىلعألا إل الملا يف هيلع كلذب ءانثلاو ,هلماع

 ماق نمو « ىنعملا اذهب لوبقلا هل لصح .اههجو ىلع ناكرألا هذهب ماق نمف

 اهنم هب ىتأ ام ىلع ٌبقاعُي ال ناك نإو «كلذ هل لصحي ملا 3 ٍضعب نود اهضعبب

 : اشنا هيلع تاش دقو 2 ا «هكرات ةبوقع

 نوكت ٌناميإلا اهب صقني يتلا تامرحملا ٍضعب ٌباكترا نأ ملعب انه نمو
 ىنعملا اذهب مالسإلا ناكرأ ضعب نم ناك ولو «تاعاطلا ضعب لوبق نم ةا
 نيعبرأ ةالص هل هللا لبقي مل رمخلا ٌبرش نم : زا ّيبنلا لاق امك را

 نيعبرأ ةالص هل لبقت مل «لوقی امب هقّدصف ًافاّرع ىتأ ْنَم» :لاقو د
 . (9«ةالص هل ُلَبقَت مل «هيلاوم نم قبأ ٍدبع اميأ» :لاقو 0 «أموي

 :لاقو 2.507 ۲۰٠/۰ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو .۲/١١٠و ۲۹٤/۱ «للعلا» يف )١(
 . ظفللا اذه نم رمع نبا ثيدح نم بيرغ

 .رمع نبا نع )7٠١( ملسم هاور (۲)
 .(۲۲۳۰) ملسم هاور (۳)

 .ريرج ثيدح نم (59) ملسم هاور )٤(
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 مزلي مل «ةدّدعتم ءايشأ لمش اذإ مسالا ا ع ل نبا تخ

 هيف تلخد ول َناميإلا نإ | :لاق نم لوق كلب لطبيف ٠ ءاهضعب لاوزب مسالا لاوز

 لعج لكي ّئبنلا ناف «هامسم يف لخد امم لمع .لاوزب لوزي نأ مزلل .لامعألا

 يفو ؛ ليربج ثيدح يف مالسإلا اهب رسفو « هينابمو 0 مئاعد سمخلا هذه

 «مالسإلا نع لكك ّيبنلا لأس ًايبارعأ نأ هيف يذلا هللا ديبع نب ةحلط ثيدح

 “سمخلا هذهب هل هرسفف

 ةلصحح مالسإلا نم لاز ول :نولوقي ناميإلا يف نوفلاخملاف اذه عمو

 دقو .مالسإلا نم كلذب جرخي مل «نيتداهشلا ىوس .لاصخ عبرأ وأ «ٌةدحاو

 نع ال «مالسإلا عئارش نع 6# يبنلا لأس مالسلا هيلع ليربج نأ مهضعب ىور

 ةعرُز وبأ مهنم ذاق ثيدحلا ةمئأ دنع م حصت مل ةظفللا هذهو «مالسإلا

 . مهريغو يليقعلا رفعج وبأو «جاجحلا نب ملسمو «يزارلا

 مساف « بحشو ٌعورفو ُلصأ اهل ةرجش لثمب ناميإلا لثم ًءاملعلا برض دقو
 مسا اهنع لري مل ءاهعورفو اهبْعُش نم ٌءيش لازولو هلك كلذ ُلَمْشَي ةرجّشلا
 .اهنم متأ اهُريغ وأ ءةصقان ةرجش يه :لاقُي امّنِإو ءةرجشلا

 ًةملك التم هللا برضو : يلعن هلوق يف كلذب ناميإلا لثم هللا برض دقو

 نب نح لك اهلا يتو ِءامّسلا يف اًهُعرفو تبا الص اهلصأ ةبيط ٍةرَجَشُك ةِبْيَط
 َتباَثلا ديحولا اهلصأبو ءديحوُتلا ٌةملك ةملكلاب دارملاو . Yt] : : ميهاربإ] «اهبر

 .هنم ةئشانلا ةحلاصلا لامعألا وه :اهلكاو «بولقلا يف

 عورف نم ٌءيش لازولو «”ةلخنلاب ملسملاو نمؤملا لثم لب ٌييبنلا برضو

 )١١(« ملسمو «(45) يراخبلاو 157/١« دمحأ هقيرط نمو ١1/6/١« كلام هاور )١(

 .هيف هجيرخت مامت رظناو )۱۷۲٤(« نابح نباو

 = «خيراتلا» يف يراخبلا يليقعلا نيزر تا ثيدح نم هاور «هدهاوشب نسح ثيدح (۲)
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 ًةصقان تناك نإو «ةيلكلاب ةلخنلا مسا اهنع كلب لزي مل « ءاهرمث نموأ « ةلخنلا
 .رمُثلا وأ عورفلا

 ءلامعألا ٌلضفأ ٌداهجلا نأ عم ءاذه رمع نبا ثيدح يف داهجلا ركذي ملو
 اذكه نكلو «نسح داهجلا :لاق ؟داهجلاف :هل ليق رمع نبا نأ :ةياور يفو
 .دمحأ مامإلا هجرخ . كي هللا لور انئدَج

 ُهالَّصلا ةدومعو ءٌمالسإلا رمألا سأر ناد :لبج نب ذاعم ثيدح يفو
 همئاعد نم سيل هنكلو «هیف ءيش ىلعأ :همانس ةورذو «داهجلا همانس ةورذو
 : نيهجول كلذو ءاهيلع ينب يتلا هناكرأو

 «نيع ِصضرفب سيل ءءاملعلا روهمج دنع ةيافك ضرف ٌداهجلا نأ : أ :امهدحأ

 . ناكرألا هذه فالخب

 هيلع ىسيع لزن اذإ لب ءرهّدلا رخآ ىلإ هّلعف ٌرمتسُي ال داهجلا نأ : يناثلاو
 ءاهّرازوأ ُبرحلا ٌعضت ٍذئنيحف «مالسإلا ةلم ريغ ةلم ٍئنيح قبي ملو « السلا
 نأ ىلإ نينمؤملا ىلع ٌةبجاو اهّنإف ,ناكرألا هذه فالخب .داهجلا نع ىنغتسُيو
 . ملعأ هللاو كلذ ىلع مهو هللا رمأ ّيتأي

 ۱۳١(« ٤)و (١ه*) يعاضقلاو ©«4 «ريبكلا» يف يناربطلاو و4/1 <

 . )۲٤۷( نابح نبا هححصو

 نب هللا دبع ثيدح نم 54-50 ص «لاثمألا» يف يزمرهمارلاو 5 دمحأ هاورو

 . يبهذلا هقفاوو ا” مكاحلا هححصو «ورمع

 .رمع نبا ثيدح نم (ه 4)و (”ه7) «لاثمألا» يف خيشلا وبأ هاورو
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 عبارلا ثيدحلا

 يشل ركود رسالا : لاق هع هلل يضر دوعسم نب هللا دبع ْنَ

 نوكي مث «ةفطن امو َنيِعبرأ أ نط يف لح مج مُكدَحأ نإ : قودصملا

 هيف خفنيف كلما هيلإ هلا سري مث كلذ لم ةع دوکي مث « كلذ لم قل

 ٌديعَس وأ ٌيقشو ءهلجأو هلمعو هقزر بتکب : تاملك .عيرأب ر ٌرَمْؤُيو «َحورلا

 اهنييو هن وكي ام ىتح ةئجلا ٍلهأ ,لمعب لمعي مكدحأ نإ هريغ هلإ ال يذّلاوف

 مكدحأ َّنِإو ءاهلخديف راثلا لما ٍلّمعب ُلَمَعَيف ٌباتكلا هيلع بسيف ءعلرذ الإ

 «ٌباتكلا هيلع بسيف «عارذ الإ اهنبو ب نوكي ام ىّنح راّلا لهأ لمعب لمع

 .©)هملسُمو يراخبلا ُهاوَر ,اهّلخ ديف ةئنجلا لهأ ٍلمعب ٌلمعيِف

 نع شمعألا هاور «لوبقلاب ةمألا هتقلت هتقلتو «هتحص ىلع قفتم ثيدحلا اذه

 . (امهيحيحص» يف ناخيشلا هجرخ هقيرط نمو «دوعسم نبا نع بهو نب ديز

 ىري اميف هلي بلا ثيأر : لاق < يالا زب نيادمعم نيوز لوو

 : لاقف «كنع ثّدح يذلا دوعسم نبا ثيدح « هللا لوسر اي :ٌتلقف «مئانلا

 وه الإ هلإ ال يذلاو» : ةي لاقف . قودصملا قداصلا وهو ءب هللا ٌلوسر انثدح

 هللا رفغو «هب ثَّدح امك شمعألل هللا رفغ : لاق مث .ًاثالث اهلوقي «انأ هب هتثّدح

 دمحأو )۲۹٤۳(« ملسمو «(٤٥٤۷)و (568 )و (۳۳۳۲)و (۳۲۰۸) يراخبلا هاور )١(

 نابح نباو .(ا/5) هجام نباو :ةقفتضف) يذمرتلاو )٤۷۰۸(« دوادوبأو cf و ۱

 .هيف هجيرخت مامت رظناو .(5117)
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 :(0وذعب هب ثّدح نملو «شمعألا لبق هب ثّدح نمل

 .رخأ هوجو نم ٍدوعسم نبا نع يور دقو
 ك عد ا 7 5

 يور دق «ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ نإ» : 5 هلوقف

 نإ : لاق ف نبا نع ةي نع نالا يور ؛دوعسم نيا نع هريسفت

 0 ثكمتف ار ا

 ند

 يف هدنم نباو يناربطلا جرخف «رخا ىنعمب غف عمجلا ريسفت يورو

 ىلاعت هللا نإ !» : لاق ايب ّيبنلا نأ ثريوحلا نب كلام ثيدح نم «ديحوتلا» باتك

 ءاهنم وضعو قرع لك يف هام راط «ةأرملا ُلُجَرلا عماجف ءِدبع ٌقلخ ةارأ اذإ
 ٍةَروَص يأ يف» : مدآ نود هل قرع لك هرضحأ مث « هللا هعمج عباسلا موي ناك اذإف
 ىسيع يبأ مسر ىلع روهشم لصتم هدانسإ :هدنم نبا لاقو (««كّبكر َءاش ام

 . امهریغو يئاسنلاو

 )١( «داقتعالا» يف يئاكلاللا هاور )٤۳ ٠١(.

 «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو ٤ «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا ًاضيأ هاورو (۲)
 : 480/1١ «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو . ۲۹۷/١ «ةياهنلا» يف ريثألا نبا هركذو ۳۸۷ص
 هدظأو «بابلا ثيدح ةاور ضعب ريسفت وأ «يباطخلا مالك ءاهعمج كلذف» :هلوقو
 نبا نع مدقتي ملو هيف هجردأف .دوعسم نبا مالك ةمتت هنأ ريثألا نبا نظف .شمعألا

 .هرّسفي ىتح عمجلا ركذ ةمثيخ ةياور يف دوعسم
 ءامسألا» يف يقهيبلاو ء(١٠٠) «ريغصلا» يفو .(19/)544 «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (”)

 دوجو «تاقث هلاجر : لاقو ۱١١/۷. «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .۳۸۷ص «تافصلاو

 . ٤۳۹/۸ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدانسإ
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 نع «مثيهلا نب رهطُم ةياور نم يناربطلاو « متاح يبأ ُنباو «ريرج نبا جرخو

 «نالف اي» :هّدجل لاق لكي ّيبنلا نأ هّدج نع هيبأ نع «حابر نب يلع نب ىسوم

 :ةيراج امو ُمالغ اّمِإ ؟ىل َدَلوُي نأ ىسع امو هللا لوسر اي :لاق «؟كل دلو ام

 : لك يبنلا لاقف : لاق ,هابأوأ همأ هبشي ؟هبشينأ ىسعنم : لاق «؟ةبشي نمف» : لاق

 اهنيب بسن لك هللا اهرضحأ «محرلا يف ترقتسا اذإ ةفطنلا نإ .اذك نلوقت الد
 2 0 0 5 ٤

 كال :راطفنالا] #كبكر ًءاش ام ةروص يأ ىف :ةيآلا هذه تأرق اما مدا نيبو

 لاقو .ًادج فيعض مثيهلا نب رهطمو ."فيعض دانسإ اذهو «ككلس :لاق

 هابأ نأ هيبأ نع يلع نب ىسوم نع هدانسإب ركذو حصي مل ثيدح وه : يراخبلا

 .هل ةبحص ال هنأ : ينعي قيّدصلا ركب يبأ دهع يف الإ ملسي مل

 امالغ يتأرما تدّلَو :هل لاق يذلل ةا يبنلا لوق ىنعملا اذهل دهشيو

 . ”(«قرع هعزن هلعل» :دوسأ

 خرم ةعظف : ةقلعلاو اي نا : ينعي «كلذ لثم ةقلع نوكي مث» : هلوقو

 .مد

 نم ةعطق :ةغضملاو ا نيعبرأ : ينعي «كلذ لثم ضف نوكي مث»

 بتكب :تاملك عبرأب رمؤيو «َحوُرلا هيف خفنيف .كّلَملا هيلإ هللا ُلِسُي ٌمث»

 . «ديعس وأ ٰيقشو هلجأو هلمعو هقزر

1 2 9 

 يف مث «ةفطن ىلوألا نيعبرألا يف نوكيف ءروط يف نوكي اهنم نيعبرأ لك يف

 هدروأو «(5575) «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو 47/7٠ «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور )١(

 . تباثلاب سيل هدانسإ :لاقو «يناربطلاو متاح يبأ نباو يربطلا ةياور نم ريثك نبا

 )19٠١(. ملسمو «(۷٤1۸)و )٥۳۰٥( يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)
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 ا خفني

 ءراوطألا هذه يف نينجلا َبْلقت ٍةريثك ٌمضاوم يف نآرقلا يف هللا ركذ دقو
 بار نم مكانفلَح انإف ثلا نم بير يف مسك نإ ساْلا اهي اي : یا وک

 يف رو مكل نِ ةقلخُم ريغو ةقْلَحُم ٍةَفضُم نم م قلع نم مث ةفطن نم مث
 ١[. : جحلا] 4 ّىمسم لجأ ىلإ ٌءاشن ام ماحرألا

 نم ةددعتم عضاوم يف ةغضملاو ٌةقلعلاو ةفطنلا : ةثالثلا راوطألا هذه ركذو

 ]١١-١٤[: نينمؤملا ةروس يف لاقف ءاهيلع ةدايز ركذ رخآ عضوم يفو «نآرقلا
 0 نيکَم ٍراَرَق يف فطن ءان م .نيط ْنِم ِةلالّس نم َناسنإلا انقل ذقلوو
 ماظل توس ًماظع ةَضُمل انحف هُم لعل الحم قلع ةفنلا انقل
 . «نيقلاخلا ٌنَسحأ هللا كرابتف رخ ًاقلخ هاناَسلا مث اا

 . هيف حورلا خفن لبق ٌمدآ نبا قلخل ةيآلا هذه يف هللا اهركذ تارات عبس هذهف

 نع لئسو . ةيآلا هذه ولتي مث <« عبس ْنِم مدآ نبا قلخ : لوقي سابع نبا ناكو

 . ؟ةفصلا هذه هيف يرجت ىتح دحأ قلخي لهف :لاق مث ةيآلا هذه أرقف «لزعلا
 . 2؟قلخلا اذه ل :لاق هنع ةياور يفو

 رفن يف دعسو ريبزلاو يلعو رمع ّيلإ سلج :لاق عفار نب ةعافر نع يورو
 : لجر ناك هب سأب ال :اولاقف «لزعلا اوركاذتف وك هللا لوسر باا نم
 رمت ىنح ةدوؤوم نوكت ال : يلع لاقف «ىرغصلا ةدوؤوملا اهنأ e مهنا
 قلع نوكت مث فلل نوكت م «نيط نم ةلالس e عبسلا تاراتلا ىلع

 لاقف ٌرخآ ًاقلخ نوكت مث ءًامحل نوكت مث ءًاماظع نوکت مث ةغضم نوكت مث

 . 2:«فلتخملاو فلتؤملا» يف ينطقرادلا هاور . كءاقب هللا ٌلاطأ .تقدص :ٌرمع

۰.۹/۱ 
 «روثنملا ردلا» يف امك « متاح يبأ نباو رذنملا نباو قازرلا دبع هاور

)١( 

 . فيعض وهو .ةعيهل نبا هيفو 6 )2
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 هيف خفنُي مل ام اهنطب يف ام طاقسإ يف ةأرملل ءاهقفلا ّنم ةفئاط صخر دقو

 امبرو ءدقعنا دلو نينجلا ْنأل ؛ٌفيعض ٌلوق وهو . لزعلاك هولعجو «حورلا

 ال دقو .هداقعنا عنم ىلإ بّبست امنإو ةّيَلكلاب دلو ْدَجوُي مل لزعلا يفو «رّوصت

 :لزعلا نع لبس امل لك بنلا لاق امك «٠ ءهقلخ هللا دارأ اذإ لزعلاب هداقعنا عنتمي

 حرص دقو . ٠)اهقلاخ هللا الإ ةسوفنم ,سفن نم سيل هنإ ءاوُلِزعَت ال نأ مكيلع الد

Eدقعنا دلو هْنأل ؛ ؛ هطاقسإ هرمنا مل قلع دلولا ر اص اذإ ا » 

 .ًادلو ٌدقعنت ال دقو دعب دقعنت مل اهنإف طلا قولد

 . ًامظع نوكي هّنأو « ماظعلا ٌركذ دوعسم نبا ثيدح تاياور ضعب يف درو دقو

 تدب ةد ابأ تعمس دیز نب يلع ةياوز نمددمحلا مامإلا جرخف ءا نينا

 موي َنيعبرأ محّرلا يف ُنوكت ًةفطنلا َنِإ» : لك هللا لوسر لاق : هللا دبع لاق :لاق

 مث ,كلذك ًٌةغضم مث اغا تا «نوعبرألا تضم اذإف ّيغت ال اهلاح ىلع

 ةيقب ركذو .«ًاكلم اهيلإ هللا ثعب «هقلخ يوسي نأ هللا دارأ اذإف كلك ًاماظع

 . ”ثيدحلا

 . لذ 48 يبنإا نع ٍدوعسم نبا نع لئاو يبأ نع ‹مصاع ثيدح نم ىوريو

 نيعيرأ ةقلع نک مث هليل ٌنيعبرأ نو ء محلا ف ترقتسا اذإ ةفطنلا نإ

 . ”«أمحل ماظعلا هللا وسكي مث «ةليل نيعبرأ اماظع نوكت مث هليل

 نيتسو ةغم دعب لإ تالا یک ا ولا ا قلع لدت دا مامإلا ةياورو

 )۱٤۳۸(۰ ملسمو «(۲۱۰٥)و (؟645) ياا يردكلا دعس و فيد قع دارو ر

 . هيف هجيرخت مامت رظناو :(4195)و (4141) نابح نبا هححصو

 نب ةديبعوبأو . فيعض وهو «ناعدج نبا وهو «ديز نب يلع هيفو 21/4/1١ دمحأ هاور (۲)

 «حتفلاوو ء۷-۱4۳ «عمجملا» رظناو «هيبأ نم عمسي مل دوعسم نب هللا دبع

1 . 

 نع (فيعض وهو) صاوخلا نوميم نب ميلس قيرط نم (۳۱) «هدئاوف» يف ُماّمت هاورو (۴)

 . لئاو يبأ نع شمعألا نع (فيعض وهو) ىسيع نب ىبحي
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 بير الب ٌحوّرلا هيف حفني ًاموي نيرشعو ةئم دعب هنإف بير الب ًطلغ هذهو .ًاموي
 يف درو دقو .هب ّجتحي ال ,ناعدج نبا وه :ٍديز نب يلعو .هركذ يتأيس امك

 نيعبرألا ,لوأ يف ماظعلاو محلا ٍقلخ ىلع لدي ام ٍديسأ نب ةفيذح ثيدح

 رم اذإ» :لاق لكي يبنلا نع ٍديسأ نب ةفيلخ نع 20ملسم حيحص» يفف ةيناثلا

 اهّرصبو اهعمس قلخو اهروصف اكلم اهيلإ هللا تعب هليل نوعبرأو ناتنث ةفطنلاب
 یاش ام كبر يضقتيف ؟ ا | دكذا تراي :لاق مث ءاهماظعو اهمحلو اهذلجو

 كلا کو ءا اه كاي لوقف لجأ ثواب : لوقي مث هُكّلَملا بتكيو

 كلملا ٌحُرخي مث «كّلملا بنكي «ءاش ام كّير يضقيف ؟هقزر براي :لوقي مث
 و 2 1 3

 . «صقني الو َرما ام ىلع ديزي الف هدي يف ةفيحصلاب

 م 1

 هدلجو هرصبو هعمس ّقلخو نينجلا ٌريوصت نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه رهاظو

 يف نوكي هن أ كلذ نم مزليف «ةيناثلا نيعبرألا وأ يف نوكي هماظعو همحلو

 . اماظعو اح نالا نيعيرألا

 ىلإ ًةقلع تراص اذإ ةفطنلا سقي كّلَملا َّنأ ىلع كلذ مهضعب لؤأت دقو
 كلذ رّدقيف ا اهضعبو «محلل اهضعبو .دلجلل اهضعب ٌلعجيف ا

 ا راه نا هرهاظ لب «ثيدحلا رهاظ ٌفالخ اذهو . هدوجو لبق هلك

 «ماظعلاو محللا دوجو لبق هميسقتو هريوصتب ١ ىلع نركي دقو ءاهلك ءازجألا

 . ضعب َنوُد ةنجألا ضعب يف اذه نوكي دقو

 ةفطنلل نكي ريوصتلا أ ىلع لدی مدقتملا ثريوحلا نب كلام ثيدحو

 ةفطن نم ناسنإلا انقَلَح نإ : لجو زع هللا لاق دقو «عباسلا مويلا يف ًاضيا

 ئا قورعلاب ةفطنلا َجاشمأ فّلّسلا ّنم ٌةفئاط َر َرَسْفو [۲ :ناسنإلا] * جاشمأ

 . ؟9اهقورع : : اهجاشمأ : دوعسم نبا لاق .اهيف

 .هيف هجيرخت مامت رظناو )٩۱۷۷(« نابح نبا هححصو )7١51546(2 مقرب (۱)

 - ردلا» يف يطويسلا هركذو .طلتخا دقو «يدوعسملا هيفو TAKÎ يربطلا هاوز (۲)
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 يف ّعقو اذإ ّينملا نإ :اولاقو كلذ قفاوُي ام بطلا لهآ ءاملع ركذ دقو

 ةفطنلا ٌرْوصت مايألا هذه يفو «ةعبس وأ مايا هنس ةوغرو دير هل لمح «محرلا

 طقنلاو طوطخلا ءادتباو «هنم دمتست كلذ دعب مث « «محرلا نم دادمتسا ريغ نم

 نالا وقوم مايأ ةتس دعب مث ءأموي رخأتيو ًاموي مدقتي دقو «مايأ ةثالثب اذه دعب

 ًءاضعألا زيمتت مث ءةقلع ريصيف عيمجلا ىل | مدلا دقني - ىراعلا كور نوار

 دعب مث < عاخنلا ةبوطر دتمتو < ,ضعب ةّسامُم نع اهضعب ىُځنتیو ًارهاظ ًازيمت

 يف نيبتي ًازيمت عباصألا نع فارطألاو نيبكنملا نع ُسأرلا ٌلصفني مايأ ةعست

 . ضعب يف ىفخيو « ضعب

 روصت يف لدتعملا نامزلاو ءًاموي نوثالث اهيف ركذلا رّوصتي ةّدم ّلقأو :اولاق

 ملو :اولاق .ًاموي نيعبرأو ةسمخ يف رّوصتي دقو ءًاموي نوثالثو ةسمخ نينجلا

 قفاوي اذهف ءاموي نيعبرأ لبق ىثنأ الو موي نيثالث لبق مَتركَذ طاقسألا يف دجو
 هريضمو ..ةيناثلا نيعترألا ىف قيلختلا" يفد نب ةفيدج يدو هيلع لدن

 يف هيلع ُبلغي نينجلا نأ ىلع دوعسم نبا ثيدح مهّضعب لمح دقو
 0 يفو لع تصل ةيناثلا ا يف 0 0 ىلوألا نيعبرألا

 . نينجلا ريوصت تقو ركذ دوعسم نبا

 0 7 2 م 51 5

 نيعبرألا لبق عقي دق هريوصت نأ ىلع لدي ام هسفن دوعسم نبا نع يور دقو

 يبأ نباو «روصنم نب ديعسو ءرذنملا نباو «ديمح نب دبعل هبسنو ف0 «روثنملا =

 «دودوملا ةفحت»و 2191/15 ملسم حرشو ء۷٦1-١/٤٦٠ حالّصلا نبا ىواتف امازل رظنا )١(

 . ٤۸٤/١١ «يرابلا حتف»و « يباجلا ماَّسب ذاتسألا ةيانعب 707١7-9ص مّيقلا نبال

 - ۱۹ ۔



 ْترقتسا اذإ ةفطنلا :لاق دوعسم نبا نع ةمقلع نع يِبعّشلا ىورف ءًاضيأ ةثلاثلا
 ؟ةقّلخم ريغ مأ ةقّلخم بر يأ :لاقف «هفكب اهذخأف ُكَّلم اهءاج محّرلا يف

 ,ةقلخم :ليق نإو «ماحرألا اهتفذقو «ةمسن نكت مل .ةقّلخم ريغ :ليق نإف
 ٍضرأ أبو ءرثألا امو لجألا ام «ديعس مأ ٌيقش ؟یش مأركذأ بر يأ : :لاق

 ؟كقزار نم :لاقيف « هللا :لوقتف ؟كبر نم :ة ةفطنلل لاقيف : لاق ؟ثوعت

 .ةفطنلا هذه ةصق هيف دجتس كنإف .باتكلا ىلإ بهذا :لاقيف .هللا :لوقتف

 ءاج اذإ ىتح ءاهرثأ يف أطتو ءاهقزر لكأتو اهلجأ يف شيعتف ,قلختف :لاق
 0 8 ٠ 8 ٤ و

 ْنِإ سانلا اهيا اي» : ةيآلا هذه يبعشلا الت مث كلذ يف تنفدف «تتام ءاهلجأ
 نم مثقل نم من فط نِ مَ بارت نم مُكانقْلَح انف ثعَبلا نم بيز يف منك

 قلخلا يف تسكن «ةغضم تغلب اذإف . ]° : جحلا] ةقّلخُم ريغو ٍةَّلَخُم ٍةَعصُم

 تناك نإو اذ ماحرألا اهتفذق ,ةقلخم ريغ تناك نإف «ةمسن تناكف عبارلا

 . ")هريغو متاح ي ىبأ نبا هجرخ . ةمسن تسكن ةقلخم

 ىورف اموی نينامث لبق ٌريوصت ال نأ دوعسم نبا نع رخآ هجو نم يور دقو

 نع ينادمهلا رم نعو «سابع نبا نع حلاص يبأ نعو كلام يبأ نع ُيّدَسلا
 يذلا وه : لجو رع هلوق يف ايب ّيبنلا باحصأ نم سان نعو «دوعسم نبا
 يف ةفطنلا تعقو اذإ :لاق 5 :نارمع لآ] اشي فيك ماحرألا يف مكروصُي
 نوكت مث او تا ةقلع نوکت مث ءًموي نيعبرأ دسجلا يف تراط < 2

 كّلملا يتأيف ر اكلم هلا عل (قلخت نأ غلب اذإف ٠ موي نیز :ةفيشت

 رمؤي امك اهروصي مث ءاهب هنجعي مث ,ةغضملا يف هطلخيف «هيعبصأ نيب بارتب
 ؟هبئاصم امو هرثأ امو «هرمع امو «هقزر امو ؟ديعس وأ ّيقشأ ؟ىثنأ وأ ٌركذأ :لوقيف

 ُتيح َنْفُد ءٌدسجلا كلذ تام اذإف .ُكَلَمْلا بتكيو « ىلاعتو كرابت هللا لوقيف

 . حيحص هدانسإو «117/17/ يربطلا ًاضيأ هاورو (1)

-۱۰۹ 



 يدسلا نكلو ««هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا هجرخ «بارتلا كلذ ذخأ

 ريسفتلل ةددعتملا ديناسألا ةعمج هيلع ركني دمحأ مامإلا ناكو «هرمأ يف فلتخم

 ةددعتملا ٌديناسألا هعمج يدقاولا ىلع نوركنُي هريغو وه ناك امك ءدحاولا

 .دحاولا ثيدحلل

 دوعسم نبا ثيدح اولوأتو «ةياورلا هذه رهاظب ءاهقفلا نم فئاوط ذخأ دقو

 نوكي ال هنأل ءًاموي نونامثو دحأ دلولا قلخ نيتي ام لقأ :اولاقو ءاهيلع عوفرملا

 . ةغضم نوكي نأ لبق قلختي الو ةثلاثلا نيعبرألا يف الإ ٌةغضُم

 يضقنت ال هلإ : لصألا اذه ىلع ًءانب يعفاشلا ٌباحصأو انياحصأ لاقو

 قلختي نأ نكمي ا او ءةقلخملا ةغضملاب الإ دلولا مأ قتعت الو ءةَّدعلا

 . ًاموي نينامثو دحأ يف روصتيو

 لا تناك اق «قلخلا اهيف نيبتسي ال مد يه : ةقلعلا يف دمحأ لاقو

 «نيلوق ىلع ؟ةدلوتسم اهب دلولا مأ ريصتو ةّدعلا اهب يضقنت لهف « ةقلخم ٌريغ

 هفرعي ال ًايفخ ناك نكلو «طيطختلا اهيف رهظي مل نإو ءدمحأ نع ناتياور امه

 نأ نيب قرف الو َنهتداهش تّلبُق «كلڏب نڏهشف فانيلا نم ةربخلا لهأ الإ

 مامإلا كلذ ىلع صنو ا أ مامت دعب نوكي

 ةعبرألا يف لفطلا يف حلاص هنبا هنع لقنو «هباحصأ نم قلخ ةياور يف دمحأ

› 
 يئاسنلاو متاح وبأو دمحأ هفعض ينادمهلا رصن نب طابسأ هدنس يفو . .(5959) مقرب
)١( 

 ُفلتخُم ةميرك يبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ همساو يدسلاو :نيعم نبا هقڻوو

 يف :نيعم نبا لاقو «ةقث : دمحأ لاقو هب سأب ال : يئاسنلاو ناطقلا ییحی لاق «هيف

 يدنع وه : يدع نبا لاقو «ةعرُر وبأ هنيلو «هب ٌجتحي ال : متاحوبأ لاقو «فعض هئيدح

 .هب سأب ال قودص ثيدحلا ميقتسم
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 ,ةدعلا هب تضقنا .ًاقلخم ناك « عبارلا قلخلا يف سكن اذإ : يبعشلا لاق
 ل 0 تطقسأ اذإ هنع 2 e , ءرهشا 8 رال ناك اذإ 0 5 تو 3

 دا ناقد 0 ا

 ةمأ تناك اذإ كلذب قتعت ا :هقلخخ نيتااذإ ١ هنع ةياور يف

 لوق وهو ءاهب قتعت ةمألا نأ دلو اهنأ نيت ت اذإ ةقلعلا يف ًاضيأ ةعامج هنع لقنو

 دمحأ نع ةياورلا هذه َدرط نم انباحصأ نمو . يعفاشلل ًالوق يكحو ,يعخنلا

 ةقلعلا يف قيلخّتلا نكمي هنأ ىلع ٌينبم هلك اذهو . اضيأ هب ةدعلا ءاضقنا يف

 ثيدح : لاقي نأ الإ مّدقتملا ديسأ نب ةفيذح ثيدحب كلذ ىلع ٌلدتسي دق امك

 يف عقي دق كلذ نو ءًامظعو ًامحل راص اذإ قلتي هلأ ىلع لدي امن ةفيذح

 . ملعأ هللاو و ٌةقلع هنوك . لاح يف ال .ةيناثلا نيعبرألا

 نم لباوقلا كلذكو «ططختت ططختت :و قلختت ةقلعلا نأ نع لذي ءابطألا هركذ امو

 نوك لاح يف ريوصتلاب دهشي ثريوحلا نب كلام ثيدحو ,كلذب ندهشي ةوسنلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو .ًاضيأ ةفطن نينجلا

 .ُكّلملا هيلإ ثعبُي هنأ ًةغضم هريصم دعب نأ دوعسم نبا ثيدح يف يقبو

 ا نیرو لس قعر هلك كلذ «َحورلا هيف خفنيو «عبرألا تاملكلا بتكيف

 ةياور يفف . خفنلاو ةباتكلا بيترت يف ثيدحلا اذه تاياور ظافلأ تفلتخاو
 هيف عقيب الك عر رف كاملا هيلإ توو «هحيحص» يف يراخبلا

 اهجرخ ةياور يفو ؛ةباتكلا نع حولا خفن رخأتب ٌحيرصت ةياورلا هذه يفف «حورلا

 رمؤي مث ءحورلا هيف خفنيف .كلملا ثعبُي مث» :")ردقلا» باتك يف يقهيبلا

 نوكي نأ امإف «ةباتكلا ىلع خفنلا مدقتب حرصت ةياورلا هذهو .«تاملك عبرأب

 )١( «ننسلا» يفو ٤٦۱/۷ .
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 دارملا نوكي نأ اّمإو «هنومهفي يذلا ىنعملاب مهتاياورب ةاوّرلا فّرصت نم اذه

 . هب ربخأ ام َبيترت ال «طقف رابخإلا بيترت

 نينجلا يف حورلا خفن رخأت ىلع لدی دوعسم نبا ٌثيدحف ءرلاح لکبو

 خفن اّمأف . ةثلاثلا نوعبرألا متت ىتح رهشأ ةعبرأ دعب ىلإ هرمأل كلملا ةباتكو

 ءرهشأ ةعبرأ دعب حورلا هيف خفني امنإ هنأ ةباحّصلا نع ًاحيرص يور دقف «حورلا

 ؛ يلع نع هيبأ نع يلع نب يز ىورف . دوعسم نبا ثيدح رهاظ هيلع لد امك

 يف حورلا اهيف خن كلم اهيلإ َثَعُب رهشأ ةعبرأ ةفطشلا تمت اذإ : :لاق

 هجرخ ٤[« : : نونمؤملا] رحال انشأ مو : ىلاعت هلوق كلذف «تاملظلا

 « سابع نبا نع هدانسإب يئاكلاللا جرخو . . "”عطقنم دانسإ وهو « متاح يبأ نبا

 اهيف خفن مث ءأرشعو رهشأ ةعبرأ تثكم «محرلا يف ٌةفطنلا تعقو اذإ : :لاق

 بتكو ءافقلا ةرقث يف اهفقنف كلم اهيلإ ُب مث ليل نيعبرأ تكم مث < «حورلا

 رهشأ ةعبرألا نع رخأتي حورلا خفن نأ هيفو «رظن هدانسإ يفو درا ًايقش

 مابا نشب

 ناو «دوعسم نبا ثيدح رهاظ ىلع هنع روهشملا هبهذم دمحأ مامإلا ىنبو

 ءرهشأ ةعبرأ مامت دعب طقس اذإ هاو ءرهشأ ةعبرألا دعب حورلا هيف خفنُي لفطلا

 نع ًاضيأ كلذ يكحو . .تام مث حورلا هيف خفن دق ناك ثيح ؛هيلع لص

 دمحأ نع ٍدحاو ريغ لقنو «قاحسإو يعفاشلا لاوقأ دحأ وهو بيسملا نب ديعس

 ىّلصُيو «حورلا هيف خفنُي رشعلا كلت يفف ءًأرشعو رهشأ ةعبرأ غلب اذإ :لاق هنأ

 ةقلعو «ةليل نيعبرأ ًةفطن ٌةمسُنلا نوكت : : هنع ثراحلا يبأ ةياور يف لاقو . هيلع

 )١( متاح يبأ نبا ةياور نم 451/8 ريثك نبا هدروأو .

 )*( داقتعالا لوصأ» يف يئاكلاللا هاور )٠٠٠٠(« وهو «يزارلا ديمح نب دمحم هدنس يفو
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 رهشأ ةعبرأ مت اذإف ءًامحلو ًامظع ُنوكت مث ليل خبرا ةو ءةليل نيعبرأ

 . حورلا هيف خفن ارشعو

 رشعو رهشأ ةعبرأ مامت دعب لإ حوُرلا هيف خفني ال هنأ ةياورلا هذه رهاظف
 هلأ ىلع ُلدت امن دمحأ نع هذه لبق يتلا تاياورلاو سابع نبا نع يور امك

 اذكو .هنع فورعملا وه اذهو ,ةعبرألا مامت دعب رشعلا ةّدم يف حورلا هيف خفنُي

 ام :ًارشعو رهشأ ةعبرأ تلعج ثيح ةافولا ةّدع نع لثس امل بيسملا نبا لاق

 .>حورلا اهيف خفني :لاق ؟رشعلا لاب

 موي نيثالثو ةسمخ يف رّوصت نإ نينجلا نأ اوركذف «بطلا لهأ امأو
 امّبرو ءرهشأ ٌةعبس كلذو «مايأ ةرشعو نيتثم يف دلوو اموی نيعبس يف كرحت
 نيعبرأو ةسمخ يف ريوصتلا ناك اذإو .ةدالولاو ريوصتلا يف رخأتو اا مدقت
 ءرهشأ ٌةعست كلذو ءأموي نيعبسو نيتثم يف دلو ءاموي نيعست يف كّرحت ءأموي
 . ملعأ هللاو

 ةعبرألا دعب ُنوكت اهّنُأ ىلع لدي دوعسم نبا ثيدحف .كلملا ةباتك امأو
 :لاق لكي ّيبنلا نع سنأ نع «نيحيحصلا» يفو .قبس ام ىلع ًاضيأ رشا
 ا تورم ا أ ءةفطن بر يأ :لوقي ًاكَلَم محّرلاب هللا لكو»
 امف ؟ديعس مأ ٌيقشأ . ىثنأ مأ ٌركذأ ٌبراي :لاق ءًاقلخ يضقي نأ هللا دارأ اذإف
 نبا ثيدح قفاوي اذه 0 «همأ نطب يف كلذك بتكيف ؟لجألا امف ؟قزرلا

 ىلع لدي مدقت يذلا ديسأ نب ةفيذح ثيدحو .ةدم ريدقت هيف سيل نكل دوعسم
 نم رخآ ظفلب ًاضيأ ملسم هجرخو «ةيناثلا نيعبرألا لوا يف نوكت ةباتكلا نأ
 دعب ةفطنلا ىلع ُكَلَملا لخدي» : لاق لكي ّنِنلا هب ْعُلبَي ديسأ 0

 وأ ٌّيقشأ بر اي :لوقيف ءةليل نيعبرأو ةسمخ وأ نيعبرأب محلا يف رقتست 00

 )١( ملسمو (5696) يراخبلا )15145(.
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 هرثأو هلمع بتكيو «نابتكيف ؟ىثنأ وأ ركذأ بر يأ :لوقيف «نابتکیف ؟ديعس

TT00 0  

 e ةياور يفو ار : لوقيف

 . «ةليل نيعبرأو عضبل»

 » :لاق كك ّيبنلا نع ,رباج ثيدح نم ()دمحأ مامإلا «دنسم» يفو

 ل اموي نيعبرأ محّرلا يف ٌةفطنلا تّرقتسا

 .«ملعيف ؟ديعس وأ ٌيقش بر اي

 ل نا ل نو یس ا ةمقلع نع ٌيبعشلا هاور ام قبس دقو

 نيرخأ نيهجو نم دوعسم نبا نع يوُر دقو «ةفطن وهو هيلإ تعب َكلَملا نأ ىلع

 ثالث اهيف رظنيف «مدآ ينب ٌلامعأ .موي لك هيلع ضعت لجو رع هللا نإ : : لاق هنأ

 يف مكروصُي» : هلوق وهو «ِتاعاس ثالث اهيف رظنيف « ماحرألاب ىتؤي مث ‹«تاعاس

 4اثانإ ُءاشي ْنَمل ٌبِهَيط :هلوقو 5 :نارمع لار «ءاشَي فيك ماَحرألا

 هحبستو «تاعاس ثالث اهيف رظنيف «قازرألاب ا ءةيآلا [4 : ىروشلا]

 اذه يف سيل نكلو «مکبر نأشو مكنأش ْنم اذهف :لاق «تاعاس ثالث ةكئالملا

 .ةّدمب ماحرألا ّنِم هيف رظنُي ام ٌثيقوت

 ؛ ةيناثلا نيعبرألا يف نوكت ةباتكلا نأ ةباحصلا نم ةعامج نع يوُر دقو

 تثكم اذإ :لاق «صاعلا نبورمع نب هللا دبع نع هدانسإب يئاكلاللا جرخف

 ىلإ اهب جرع مث ءاهَجّلتخاف ءُكَلَم اهءاج هليل نيعبرأ ةأرملا محر يف ةفطنلا

 ُءاشي ام اهيف هللا يضقيف «نيقلاخلا ّنسحأ اي قّلخا :لوقيف «ّلجو رع نْمحّرلا

 دقو «سلدم ريبزلا وبأو «ظفحلا ءّيَس وهو «نمحرلا دبع نب فيصخ هيفو ۰۲۹۷/۳ (۱)
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 نيبيف ؟مات مأ ٌطْقَسأ ّبر اي :لوقيف كلذ دنع كلملا ىلإ عفدت مث «هرمأ ْنِم
 بر اي :لوقيو هل نيبيف ؟لجألا مات مأ لجألا ٌصقانأ ٌبر اي :لوقي مث .هل

 هقزر هل عطقيف «هقزر هل عطقا بر اي :لوقي مث «هل نيبيف ؟ديعس مأ ٌيقشأ ءّبر
 مسق ام الإ ايندلا نم لاني ال هديب يسفن يذلاوف .ًاعيمج امهب طبهيف «هلجأ عم
 , )هل

 محلا يف ثكمي ينملا نإ :لاق «رذ يبا نع هدانسإب متاح يبأ نبا حو

 تراي : لوقيف لجو رع راّبجلا ىلإ هب جرعيف «سوفنلا لَم هيتأيف لیل نيعرأ

 مأ ٌيقشأ ءّبر اي :لوقي مث < « ضاق وه ام لجو رع هللا يضقيف ؟ىثنأ مأ ركذأ

 لإ نباغتلا ةروس ةحتاف نم ٌرذ وبأ الت مث «هيدي نيب يقال وه ام بتكيف ؟ديعس

 .©8[0 :نباغتلا] «ٌريصملا هيلإو مُكَرَوُص َنَسْحَف مُكرْوَصو» : هلوق

 سابع نبا نع مدقت دقو .ٍديسأ نب ةفيذح ثيدح يف ام قفاوي هلك اذهو

 .رظن هيف هدانسإ نأو ةليل نيعبرأب حورلا خفن دعب نوكت كّلملا ةباتك نأ

 «دوعسم نبا ثيدح نيبو ءراثآلاو ثيداحألا هذه نيب مهضعب عمج دقو

 يف ىرخألاو ءامسلا يف امهادحإ نإ :كلذ عم لاقي دقو «نيترم ةباتكلا تبثأف
 فالتخاب فلتخي كلذ ّلعلو ءةدحاو ةّرم اهنأ  ملعأ هللاو  رهظألاو «مألا نطب
 نيعبرألا دعب مهضعبو « ىلوألا نيعبرألا دعب كلذ هل بتكُي مهضعبف «ةنجألا
 1 . ةثلاثلا

 )١( «داقتعالا لوصأ» يف يئاكلاللا هاور )١775(« اًدج فيعض هدانسإو .

 ءةعيهل نبا هيفو ءًافوقوم رذ يبأ نع ٠۱۹/۸-٠۲١ «نايبلا عماج» يف يربطلا ًاضيأ هاورو (۲)

 زذ يبأ نع ۳٠-۳٠ ص «ةيمهجلا ىلع درلا» يف يمرادلا هاورو ,ظفحلا ءيس وهو

 :اضيأ ةغيهل نبأ" ةيفو اوفر

 نب دبعل هبسنو ءًاعوفرم رذ يبأ ةياور نم 187/4 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو

 . هيودرم نباو رذنملا نباو متاح يبأ نباو يربطلاو ديمح
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 «رابخإلا بيترت هب ديرأ امنإ دوعسم نبا ثيدح يف «مث» ةظفل نإ :لاقي دقو

 . ملعأ هللاو «هسفن يف هنع ربخملا بيترت ال

 لد امك «ةيناثلا نيعبرألا لّوأ يف ُثوكت ةباتكلا نأ حجر نم نيرخأتملا نمو
 ىلإ دوعسم نبا ثيدح يف اهركذ رخأ امنإ :لاقو ,ديسأ نب ةفيذح ثيدح هيلع

 يتلا ةثالثلا راوطألا ٌركذ عطقني الثل «مث» ظفلب تركذ نإو ةغضملا ركذ دعب ام

 ىلع ةثالثلا هذه ركذ نإف ,ةغضمو ةقلعو ةفطن : هنوك يهو نينجلا اهيف بلقتي

 ولا ناك نإو ءاهيلع فوطعملا رخأ كلذلف ؛ نيسحاو ٌبجعأ دارو

 َقْلَخ ادو : ىلاعت هلوقب كلذل دهشتساو «بيترتلا يف اهضعب ىلع ًامدقتم

 نم هيف خو هاوس مث نيم ِءَم نم ٍةلالُّس نم ُهَلسَن لَ مَ نيِط ْنِم ناسنإلا

 3 مولعمو «مالسلا هيلع مدا :ناسنإلاب دارملاو ء[۷-۹ :ةدجسلا] ‰هحور

 نکل ؛نيهم هام نم الس نم ولسن لعج لبق ناک یف جلا خفنو «هتیوست

 فطع «هلسن قلخو مدا قلخ أدبم يف لجو رع هللا ةردق ركذ دوصقملا ناك امل

 كلذ ناك نإو هيف حوُرلا خفنو مدآ ةيوست ركذ رخأو ,رخآلا ىلع امهدحأ ركذ

 ل ا ا

 نع هرازبلا دنسم» يفف «نينجلا ىنيع نيب بتكت ةباتكلا له نأ درو دقو

 لَم لاق ءًةمسنلا هللا َىّلخ اذإو : : لاق لك بلا نع 0

 بر يأ : لوقي مث .هرمأ هيلإ هللا يضقيف : لاق ؟ىثن مأ ركذأ بر يأ : ماحرألا

 00 ل أ

 ديسأ نب ةفيذح ثيدحو « عوفرم ٌريغ رمع نبا ىلع افوقوم يوُر دقو .270اهُبكنُي

 يف بتكي هّلعلو ةفيحص يف كلذ ُبتكي كلملا َّنأ يف ٌحيرص مدقتملا

 .دلولا ينيع نيب بتكيو «ةفيحص

 ٠ (111/) نابح نبا هححصو ,(هالاله) ىلعي وبأو )۲۱٤۹(« رازبلا هاور (۱)
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 هتافص نم هتنمضت ام نينجلا عم قلخُي هنأ ةباتكلا هذهب نرتقي هنأ يور دقو
 قّلخَي نأ دارأ اذإ هللا َنِإ» :لاق لك ّبْنلا نع ةشئ ةشئاع نع يورف هب ةمئاقلا
 وأ مالغ :لوقيف ؟اذام بر يأ :لوقيف ءّمحّرلا لخدف اكلم خب قلخلا

 ؟ٌديعس مأ ٰيقش شا بر یا : لوقيف ءمحرلا يف َقلخي نأ هللا ءاش ام وأ ةيراج

 ؟هقلخ ام :لوقيف .ءاذكو اذك :لوقيف ةدلجأ ام ترا :لوقيف «ءاش ام لوقيف

 هجرخ «محرلا يف هعم ُقَلحُيوهو الإ ٍءيش ْنِم امف ءاذكو اذك :لوقيف ؟هقئالخ ام
 . "2هدنسم» يف رازبلاو «ردقلا» باتك يف دواد وبأ

 ريداقملا ةباتك ريغ هم ا يب ل
 يف ة ةبيصم نم 82 0 ىلاعت هلوق يف ا ا قلخل ةقب

 امك :YY ديدحلا] عامان نأ لبق ْنِم باتك يف الإ مكسفنأ يف الو ا

 رّدق هللا َّنِإ» :لاق كك يبنلا نع رمح ن لا هع نع ملعب صو يف

 يفو .20(ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا َقْلْخَي نأ لبق قئالخلا ريداقم

 :هل لاقف ملقلا هللا لح ام لّوأ» : لاق ل ّيِبْنلا نع تماّصلا نب ةدابُع ثيدح

 .”«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ىرجف «بتكا
 نع لأس اذإ كلملا نأ هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نع يور ام ركذ قبس دقو

 ًةّصق هيف ٌدجت كنإ : هل لاقيو «قباسلا باتكلا ىلإ بهذي نأ رمأ ,ةفطنلا لاح

 .ةواقشلاو ا «قباسلا باتكلا ركذب نفزضصتلا ترثاكت دقو «ةفطنلا هذه

 نب ةورغ نع «بعصم نب رفعج قيرط نم (۲۱۵۱) هرازبلا»و «ردقلا» يف دوادوبأ هاور (۱)
 نب ريبزلا ريغ هنع وري ملو .نابح نبا ريغ هقثوي مل بعصم نب رفعجو . ةشئاع نع «ريبزلا
 لاقو .دانسإلا اذهب الإ .ةشئاع نع ىورُي هملعن ال :رازبلا لاقو .دلاخ يبأ نب هللا دبع
 . !تاقث هلاجرو .رازبلا هاور : ۷ «عمجملا» يف يمشثيهلا

 )71١65(. يذمرتلاو ,.159/17 دمحأو )۲٣٣۳(. ملسم هاور (۲)

 )7١660(. يذمرتلاو )47٠١(« دواد وبأو ٥“ دمحأ هاور . حيحص ثيدح (۳)
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 سفن نمام» : لاق هنأ لك ّيبنلا نع بلاط يبأ نب يلع نع «نيحيحصلا» يفف

 وأ ةيقش تبتك دق الإو ءرانلا وأ ةئجلا نم اهّناكم هللا بتك دقو لإ ةسوفنم

 ؟لمعلا عدنو ءانباتك ىلع تكمن الفأ هللا وسر اي :لجر لاقف ««ةديعس
 لهأ لمعل نورسييف «ةداعّسلا لهأ اّمأ .هل قل امل رّسيم لكف ءاولمعا» :لاقف

 نم اًمأف» :أرق مث ء«ةواقشلا لهأ لمعل نورسييف «ةواقشلا ٌلهأ امأو ءةداعسلا

 ٠[. :ليللا] نيتيآلا * ىقتاو ىطعا

 كلذ نأ ءامهي تاتكلا: قبس دق ةواقشلاو ةداعسلا نأ تدخلا اذه يفف

 بب يه يتلا لامعألا نم هل قلخ امل ر سيم: الك ناو ةلامعألا نيب ردع

 . ةواقشلا وأ ةداعسلل

: لاق ءِنيصح نب نارمع نع «نيحيحصلا» يفو
 « هللا لوسر اي : لجر لاق 

 :لاق ؟َنولماعلا لمعي َملَف : لاق ء«ُمُعَن» :لاق ؟راثلا لهأ نم ةْنَجلا ٌلهأ ُفَرعُي

 .©9«هل رسيب املوأ هل قل امل لمعي لکو

 دوعسم نبا ثيدحو «ةريثك هوجو نم ب ّيبنلا نع ىنعملا اذه يور دقو

 .لامعألا ميتاوخ بسحب ةواقشلاو ةداعسلا نأ

 مكّدحأ نإ «هريغ هلإ ال يذّلا هللاوف» ثيدحلا رخآ يف هلوق نإ :ليق دقو

ا مالك نم جردم ثيدحلا رخآ لإ «ةئجلا لهأ ٍلمعب ُلَمعَيل
 كلذك « دوعسم نب

 يور دقو هلوق نم دوعسم نبا نع «بهو نب ديز نع « ,ليهك نب ةملس هاور

 0 ةددعتم هوجو نم ةي ّيبنلا نع ىنعملا اذه

 . (۴۳۳۴) نابح نبا هححصو )۲۹٤۷(« ملسمو )١517(« يراخبلا هاور (۱)

 . (۳۳۳) نابح نبا هححصو )۲۹٤۹(« ملسمو 5695(«2) يراخبلا هاور (۲)

 نب رطف قيرط نم ۲۹/۷ «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو 4١4/١« دمحأ هاور (م)

 . 485/11١-4817 «حتفلا» امازل رظناو .هب ليهك نب ٌةملَس نع ةفيلخ
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 امْنإ» : لاق لكي ّيبنلا نع دعس نب لهس نع “”«يراخبلا حيحص» يفو
 0 . «ميتاوخلاب لامعألا

 لامعألا امّْنِإ) :لاق لكك يبنلا نع ةشئاع نع "”«نابح نبا حيحص» يفو

 لامعألا امّنِإ» :لوقي لك يبنلا تعمس :لاق ةيواعم نع ًاضيأ هيفو
 بْب ىالعأ َتبَخ اذإو «هّلَفسأ باط .هالعأ ٌباط اذإف «ءاعولاك ءاهميتاوخب
 . (هّلفسأ

 لجرلا ناد :لاق يي ّيبنلا نع ؛ةريره نأ نع «9«ملسم حيحص» يفو

 رانلا لهأ لمعب هّلمع هل متخُي مث ءةنجلا ٍلهأ ٍلمعب ليوطلا نامزلا لمعيل

 لهأ لمعب هلمع هل متخي مث «رانلا لهأ لمعب ٌليوطلا َنامزلا لمعيل ّلجرلا نإو
 . «ةنجلا

 ال نأ مُكيَلَع ال» :لاق لك ّيبنلا نع ٍسنأ ثيدح نم دمحأ مامإلا جّرخو
 ةهربوأ «هرمع نم ًانامز لمعي ماعلا نإف «هل متخُي مب اورظنت ىّتح احا اوج

 المع ٌلمعيف لوحتي مث ءةنجلا لخد «هيلع تام ول حلاص لمعب هرهد نم
 ٌرانلا ّلخد هيلع تامول ,ٍءىّبس ,لمعب هرهد نم ةهرّبلا لمعيل ّدبعلا نإو « ايس
 .««ًاحلاص المع ٌلمعيف لوحتي مث

 ٍلمعب ُلمعيل لجرلا َّنإ» :لاق ل ٌّيبنلا نع ةشئاع ثيدح نم ًاضيأ جرخخو
 «لؤحت ل اذإف ,رانلا لهأ نم باتكلا يف ٌبوتكم وهو .ةنجلا لهأ

 لهأ ٍلمعب لمعيل ّلجرلا ٌنإو ءرانلا لخدف «تامف .رانلا لهأ لمعب ٌلمعف

 15١(. ۷)و (5451) مقرب ()

 .فيعض وهو «دامح نب ميعن هيفو 750(2) مقرب (۲)

 .هيف هجيرخت مامت رظناو ء(۳۹۲)و (۳۳۹) مقرب (۳)
 )٤( مقرب )73161١(. دمحأ ًاضيأ هاورو ۲/٤۸٤-٤۸٥ « نابح نبا هححصو )5171/5(.

 . حيحص هدانسإو ۱۲۰/۳ دمحأ هاور (©)
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 لمعف «لوحت هتوم لبق ناك اذإف «ةنجلا لهأ نم باتكلا يف ٌبوتكمل هنإو ءرانلا

 . "”«اهلخدف تامف .ةنجلا لهأ لمعب

 جرخ : لاق ورمع نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلاو « ٌيئاسنلاو «دمحأ جّرخو
 :انلقف (؟ناباتكلا ناذه ام نوردتأ» : لاقف «ناباتک هدي يو ب هللا ٌلوسر انيلع

 بر ْنِم ٌباتك اذه» : يلا هدي: يف يذلل لاقف « انربخت نأ لإ هللا لوسر ای ال

 ىلع ليج مث «مهلئابقو مهئابآ ءامسأو ءةنجلا له ُءامسأ هيف «نيملاعلا

 دهر ا يف يللا لاق من ادا هش ق ا « مهيف دازي الف الف «مهرخا

 لمجأ مث ٠ مهلئابقو مهئابآ ءامسأو رانلا لهأ ءامسأ هيف نيملاعلا بر نم ٌباتك

 لمعلا ميفف ذ :هباحصأ لاقف ««ادبأ مهنم صني الو مهيف دازُ الف الف «مهرخا ىلع

 ةا تا نإ ءاوبراقو اوُدُدَس» : :لاقف ؟هنم غرف دق ًارمأ ناك نإ هلا لوسر اب

 هل تقي ناثلا بام نو لمع يأ لمع نإو «ةنجلا لهأ لمعب هل متخي

 ءامهذبنف هيديب كك هللا لوسر لاق مث «« لمع يأ لمع نإو «رانلا لهأ 2

 .©«ريعسلا يف ٌقيرفو «ةنجلا يف ٌقيرف : دابعلا نم مكبر ْعَرْ» :لاق مث

 (9 يناربطلا هجّرخو «ةددعتم هوجو نم يب ّيبنلا نع ٌثيدحلا اذه يور دقو

 موتخم ةنجلا بحاص» : هيف دازو لك ّيبنلا نع بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم
 يأ لمع نإو رانلا لهأ لمعب هل موتخم رانلا ٌبحاصو «ةنجلا لهأ لمعب هل

 . حيحص ثيدح وهو (4558) ىلعي وبأ ًاضيأ هاورو ۱۰۸و ۱۰۷/۰۹ دمحأ هاور (۱)
 «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو )۲٠٤١(. يذمرتلاو 7//١1517« دمحأ هاور (۲)

 «ةعفنملا ليجعت» يف ظفاحلا هفعض ءىناه نب ىيح ليبق وبأ هدنس يفو 8”

 حيحص نسح : يذمرتلا لاق دقف كلذ عمو ةميدقلا بتكلا نع يوري ناك هنأل ۲۷۷ص

 ءادج ركنم ثيدح وه :لاقو «5885/17 «لادتعالا نازيم» يف يبهذلا هركذو .بيرغ

 .ريطانق ةدع نيباتكلا ة هنز نوكي نأ يضقيو

Eفيعض وهو رافصلا دز نب داع تب یز /١/1١51(2« نيرحبلا تي  
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 مهب مههبشأ ام :ّلاقي ىتح ءاقشلا لهأ قيرط ةداعسلا لهأب كلسي دقو «لمع

 لهأ قيرط ءاقشلا لهأب كلسي دقو « مهُذقنتستف ةداعسلا مهكردتو «مهنم مه لب

 هللا هبتك نم .ءاقشلا مهكردُيو مهنم مه لب مهب مههبشأ ام : لاقي ىتح ةداعسلا

 هتوم لبق هُدِعسُي لمعب هّلمعتسي ىتح ايندلا نم هجرخُي مل باتكلا ّمأ يف ًاديعس
 رازبلا هجّرخو .«اهميتاوخب ُلامعألا ءاهميتاوخب لامعألا :لاق مث « ةقان قاوّقب ولو
 . لكك يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ ىنعملا اذهب “«هدنسم» يف

 0 ّيبنلا نأ دعس نب لهس نع ؛نيحيحصلا» يفو
 أزجأ ام : :اولاقف .هفيسب اهُيرضَي اهعبتا الإ ةذاف الو اش عدی ال لجر هباحصأ يفو

 7 نالا لهأ نموا : رال هللا وسر لاكن «ُنالف أزج -أ امك دحأ مويا انم

 لجعتساف ًاديدش ا لجرلا م حِرَجف ا (ةيخاص انآ : موقلا نم خر

 a ل ماج مث اف نيب هاو نرالا ىلع هفيس لصن ٌعضوف تولا

 هللا ٌلوسر كنأ دهشأ :لاقف الكب 00 لجرلا جرخف «هسفن لتقف

 اميف ةنجلا لهأ ّلمع لمعيل لجرلا نإ» : كي هللا لوسر لاقف ءةصقلا هيلع صقو

 ودبي اميف رانلا لهأ لمع لمعيل لجرلا َّنِإو ءرانلا لهآ نم وهو نال ندع

 لامعألا امنإ» :هل ةياور ىف يراخبلا داز «ةنجلا لهأ نم وهو «سانلل

 ۰ . ©" «ميتاوخلاب
 نأو كلذ فالخب ُنوكيرمألا ّنطاب ْنأ ىلإ ةراشإ «سانلل ودبي اميف» : هلوقو

 ةهج نم امإ «سانلا اهيلع علطي ال دبعلل ةنطاب ةسيسد ببسب ْنوكت ِءوُسلا ةمتاخ

 يف يدع نباو )٠١84(. «داقتعالا لوصأ» يف يئاكلاللا ًاضيأ هاورو )1١05( مقر (۱)

 ©١97781١977/٠ «لماكلا»

 . (۱۱۲) ملسمو 55(2ا/)و (1497)و (۲۰۷٤)و 55١( ۲)و (؟1894) يراخبلا هاور (۲)
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خلا ةلصخلا كلتف « «كلذوحنو ءىيس لمع
 , توملا دنع ةمتاخلا َءوُس بجوت ةيف

 لاصخ نم ةيفخ ٌةلصح هنطاب يفو رالا لهأ لمع ُلجرلا لمعي دق كلذكو

 sS «ريخلا
0 

 ا :لاق ا E د :لاق ام رخآ يف لاق

 يتلا يه اهنإف «بونذلا اوقتا :لوقي زيزعلا دبع ناكف . رم ندم وه اذإف

 . هتعقوأ

 باتكلا يف قبس كلذ لكو «قباوسلا ُتاريم ٌُميتاوخلاف :ةلمجلا يفو

 ّْ . قباوسلا ركذ نم قلقي

 ؟انل متخي اذامب :نولوقي « ميتاوخلاب ةقلعم راربألا بولق نإ :ليق دقو

 .انل قبس اذام :نولوقي « قباوسلاب ةقلعم نيبّرقملا بولقو

مس :لاقف كلذ نع لئسف «هتوم دنع ةباحصلا ضعب ىكبو
 هللا لوسر تع

 ءالؤهو «ةنجلا يف ءالؤه :لاقف «نيتضبق هقلخ ضبق ىلاعت هللا َّنإ» : لوقي ل

 . ')؟تنك نيتضبقلا يأ يف يردأ الو ,«رانلا يف

 . قباسلا باتكلا اهاكبأ ام نويعلا ىكبأ ام :فلسلا ضعب لاقو

 كلذ هل لاقف ؟كيف هلا ُملع طق كلاكبأ له : : نيخلاضلا نشكل نان لا

لق دتشي نايفس ناكو . ادبأ حرف ال ينتكرت : لجرلا
 « متاوخلاو قباوسلا نم ق

يو يكبيو (9 ًايقش باتكلا م يف نوكأ نأ فاخأ : :لوقيو يكبي ناكف
 :لوق

 . توملا دنع ناميإلا تما نأ ٌفاخأ

 )١( دمحأ هاور ١75/84 حيحص هدانسإو ء۱۷۷و .

 ) )۲«ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ٥۱/۷ .
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 دق براي :لوقيو «هتیحل ىلع ًاضباق هليل لوط ُموقي رانيد نب كلام ناكو
 .0؟كلام ُلزنم نيراّدلا يأ يفف «رانلا نكاس نم ةنجلا ّنكاس تملع

 نمأي الف ٌرتغم وهف «راطخأ ةعبرأ ركذ نم هبلق الخ ْنَم : مصألا متاح لاق
 ءالؤهو .يلابأ الو ةنجلا يف ءالؤُه : لاق نيح قاثيملا موي رطخ :لوألا :ءاقشلا
 يف قلخ نيح : يناثلاو ناك نيقيرفلا يأ يف ملعي الف .يلابأ الو رانلا يف
 وه ءايقشألا نمأ : يردي الو «ةواقّشلاو ةداعسلاب كلملا يدونف .ثالث تاملظ
 وأ هللا اضرب رشبيأ يردي الو .علطملا لوه ركذ :ثلاشلاو ؟ءادعسلا نم مأ

 .هب كلسُي نيقيرطلا ّيأ « يردي الو ءًاتاتشأ سانلا ُرُدِصَي موي : عبارلاو ؟هطخسب

 ٌفاْخي فراعلاو «يصاعملاب ىلتبي نأ ٌفاخي ٌديِرْمْلا : ٌييرتستلا لهس لاقو

 .رفكلاب ىلتبُي نأ

 ىلع نوفاخي حلاصلا فلسلا نم مهدعب نمو ةباحصلا ناك انه نمو
 قافنلا هسفن ىلع فاخي نمؤملاف .هنم مهعَّرجو مهقلق دتشيو قافنلا مهسفنأ
 «ربكألا قافنلا ىلإ هجرخيف «ةمتاخلا دنع هيلع كلذ بلغي نأ فاخيو .ّرغصألا
 فكي هلي ئيبنلا ناك دقو «ةمتاخلا وس بجو ةيفخلا ءوسلا سئاسد نأ مدقت امك
 يبن اي :هل ليقف «كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلم اي» :هئاعد يف لوقي نأ
 نيب َبولُقلا َّنِإ ,معن» :لاقف ؟انيلع ٌفاخت لهف هب َتئج امبو كب انمآ هللا
 يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخ «ءاشي فيك اهبْلقُي لجو رع هللا عباصأ نم نيعبصأ
 . سنا ثيدح نم

 هئاعد يف ٌرثكُي ناك ةي ّيبنلا نأ ةملس مأ ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو
 هللا لوسر اي :تلقف ««كنيد ىلع يبلق تّبث ,بولقلا َبْلقم ٌمُهللا» : لوقي نأ

 ۳۸٤/۲. «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۱)

 .هنّسحو )7١40(2 يذمرتلاو ۷٣۲و ١١7/7 دمحأ هاور (۲)
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 رشب نم مدآ ينب نم ىلاعت هللا قلخ نم ام ؛معن» :لاق ؟ُبْلقتتل بولقلا نإوأ
 ءاش نإو «هماقأ لجو رع هللا ًءاش نإف « هللا عباصأ نم نيعبصأ نيب هبلق نأ الإ
 نذل نم انل بهي نأ ُهلأسنو ءاناده ذإ دعب انبولق َعيِزي ال نأ اير هللا ُلأسنف « هغازأ
 اهب وعدأ وعد ينمّلَعُت الأ هللا لوسر اي :تلق :تلاق ««باّهولا وه هنإ ةر

 بهذأو ءيبنذ يل رفغا دمحم ّيبنلا بر مهللا : يلوق «ىلب» :لاق ؟يسفنل

 ثيداحأ ىنعملا اذه يفو «٠ ينتييحأ ام نتفلا تالضم نم ينرجأو « يبلق ظيغ
 ٠ . ةريثك

 :لوقي كي هللا لوسر عمس :ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ©")”ملسم جرخو

 ٍدحاو بلقك لجو رع نلمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب اهّلك ّمدآ ينب ٌبولق َّنإ»
 فرص «بولقلا َفّرصُم مُهللا» :هلكك هللا لوسر لاق مث ««ءاشي ثيح هْفَرَصي
 . «كتعاط ىلع انبولق

 . فيعض وهو «بشوح نب رهش هيفو 00/5 دمحأ هاور )غ1(

 . )۲٣١٤( «هحیحص» يف (۲)
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  2 3 oكي و  E 8د 6 و ا ٤ه

 انرما يف ثدحا نم» : يي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 ےک د و 0 ى, و e سا ل 7 2 5

 لمع ْنَم» : ملسمل ةياور يفو «ملسمو يراخبلا اور «در وهف هنم سيل ام اذ رم)» . ةياور ىفو « و ىراخبلا هاو «در وهف هنم سيل ام اذه
 . «در وهف انرما هيلع سيل المع

 نع دمحم نب مساقلا ثيدح نم ()«نيحيحصلا» ىف هاجّرخ ثيدحلا اذه

 ىفو «براقتم اهانعمو «ةفلتخم ثيدحلا ظافلأو اهنع هللا ىضر ةشئاع هتمع

 . «در وهف هيف سيل ام اننيد ىف ثدحأ نم» : هظافلأ ضعب

 £ 0 3 ب

 يف لامعألل نازيملاك وهو «مالسإلا لوصا نم ميظع لصأ ثيدحلا اذهو

 نأ امكف ءاهنطاب يف لامعألل نازيم «تاّينلاب لامعألا» : ثيدح نأ امك اهرهاظ
/ : ١ 0 

 لمع لك كلذكف «باوث هيف هلماعل سيلف «ىلاعت هللا هجو هب داري ال لمع لك
 9 2 هر # 0 5 7

 نيدلا يف ثدحأ نم لكو , هلماع ىلع دودرم وهف .هلوسرو هللا رمأ هيلع نوكي ال

 .ءيش يف نيدلا ّنم سيلف «هلوسرو هللا هب نذأي مل ام

 شعي ْنَم» :لاق هنأ ل ئبنلا نع «©ةيراس نب ضابرعلا ثيدح ىنايسو

 نيدشاّرلا ِءاَفلحلا ةئسو يتنسب مكيلعف «ًاريثك ًافالتخا ىريسف «يدعب مكنم

 ۰۲۷۰و 7840و 77/5 دمحأ ًاضيأ هاورو )١17/18(.« ملسمو ,(75917) يراخبلا هاور (۱)

 مامت رظناو «(۲۷)و (؟5) نابح نبا هححصو )۱٤(« هجام نباو 4(۰ ) دواد وبأو

 .نورشعلاو نماثلا ثيدحلا وهو (۲)
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 عم هك 7 2 ةر

 لك نإف «رومألا تاثدحمو مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضَع «يدعب نم نييدهملا

 .«ةلالض ةعدب لکو ةف ةثدحم

 يده يدهلا ريخو ءهللا ٌباتك ثيدحلا ٌقدصأ» : هتبطخ يف لوقي اإ ناكر

 ركذ لا تاثدحملا ىلع مالكلا رخؤنسو (”«اهتاثدحم رومألا رش «دمحم

 .اهدرو عراشلا

 وهف «عراشلا رمأ هيلع سيل لمع لك نأ ىلع هقوطنمب لدي ثيدحلا اذُهف

رمأ هيلع لمع لك نأ ىلع .هموهفمب لدن «دودرم
 هرمأب دارملاو «دودرم ريغ وهف «ه

 اذه انرمأ يف ثدحأ نّم» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقب دارملاك ءهُعرشو هيد :انهاه

 . (هنم سيل ام

 وهف «عرشلاب ًاديقتم سيل عرشلا نع ًاجراخ هّلمع ناك ْنَم َّنأ :ًاذإ ىنعملاف

 .دودرم

 نوكت نأ يغبني مهلك نيلماعلا لامعأ نأ ىلإ ةراشإ «انرمأ هيلع سيل» : هلوقو

 نمف ءاهيهنو اهرمأب ê E ةعيرشلا ماكحأ نوكتو «ةعيرشلا ماكحأ تحت

 ارا ناك وا ًاقفاوم ‹عرشلا e ًايزاج هلم ناک

 . دودرم وهف «كلذ نع

 . تالماعمو «تادابع :نامسق لامعألاو

 وهف «ةيلكلاب هلوسرو هللا مكح نع ًاجراخ اهنم ناك امف ,تادابعلا امأف

 ملسم (. . .ثيدحلا ريخو : ظفلب هاورو . 14۸/۴-144 يئاسنلا ظفللا اذهب هاور 0(

 )٩۸۷(« هجام نباو )56(.
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 هلعجي مل < ,لمعب هللا ىلإ برق نمف 1١[« : :ىروشلا] هلا هب ندا ْمَلام نيل
 تناك نيذلا .لاحب ةيبش وهو هيلع ٌدودرم ٌلطاب هلمعف < هللا ىلإ | ةبرق هلوسرو هللا

 عامسب ىلاعت هللا ىلإ بقت نمك اذهو «ةيدصتو ءاكم تيبلا دنع مهئالص

 نم كلذ هبشأ امو ,مارحإلا ريغ يف سأرلا فشكب وأ .صقّرلاب وأ «يهالملا
 .ةيلكلاب اهب بّرقتلا هّلوسرو هللا عرشي مل يتلا تاثدحملا

 5 يتلا ىأر دقف ءًاقلطم اهريغ يف ةبرق نوي ةدابع يف ةبرق ناك ام سيلو
 ٌلظتسي الو َدعقي الو موقي نأ رذن هْنإ : ليقف «هنع لأسف «سمشلا يف ًامئاق الجر

 همايق لعجي ملف ("هموص مي نأو «ٌلظتسيو دقي نأ كي يلا هرماف «موصي نأو

 دنع ةعبلج موبيل اك كلذ نأ يور دقو .امهرذنب ىفوي ؛ ةبرق سمشلل هزوربو
 ام ٌلظتسي الو ٌدعقي الو ٌموقي نأ رذنف ءربنملا ىلع وهو ل ّيِنلا ةبطخ عامس

 ُب يبنلا لعجي ملو ل ّيبنلا ةبطخ عامسل ًاماظعإ ٠ .ٌبطخي لكي ينل ماد
 ناذألاو ةالصلاك ا حضاوم ف ةدابع ا نأ عم «هرذنب فوت ًةبرق كلذ
 ناک ام لک سيل هنأ ىلع ٌلدف «مرحملل ةبرق سمشلل زوربلاو «ةفرعب ءاعدلاو

 هب تدرو ام كلذ يف عبتي امنإو < «نطاوملا لَك يف ةبرق نوكي نطوم يف ةبرق
E 

 وأ ءديعلا موي ماص نمك < ءاهصوصخب اهنع يه ةدابعب ب رقت نم كلذكو

 . يهنلا تقو يف ىلص

 « عورشمب سيل ام هيف لخدأ مث ءةبرقو ٌعورشم هلصأ المع لمع نم ماو
 وأ هب ٌلخأ امب هلالخإ ردقب ةعيرشلل ًاضيأ ٌفلاخم اذهف < عورشمب هيف لخأ وأ

 نابح نبا هححصو «(۴۳۰۰) دوادوبأو «(100 4) يراخبلا سابع نبا ثيدح نم هاور (1
 .(؛؟86)

 « 55/7 ءراثآلا لكشم» يف يواحطلاو )١141/١(« ؛ریبکلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 . ٤۲۷ص «ةمهبملا ءامسألا» يف يدادغبلا بيطخلاو
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 قلطي ال اذهف ؟ال مأ هيلع ًادودرم هلصأ نم هّلمع ُنوكي لهو هيف لخدأ ام هلاخدإ

لمعلا ءازجأ نم هب ّلخأ ام ناك نإف : : هيف رظني لب < ,لوب الو درب هيف لولا
 وأ 

 ءاهيلع ةردقلا عمة ةالصلل ةراهطلاب لخأ نمک «ةعيرشلا يف هنالطبل ًابجوم هطورش

 «هيلع دودرم هّلمع اذهف ءامهيف ةنينأمطلاب وأ دوجسلاب وأ عوكرلاب لخأ نمك وأ

 م ءلمعلا نالطُب بوي ال هب لخأ ام ناك نإو ءًاضرف ناك نإ هنداعإ هيلعو

 ال اذهف ءًاطرش اهّلعجي الو اهُّبِجوُي نم دنع ةبوتكملا ةالصلل ةعامجلاب ٌلخأ

 ا وش اهلا دع ودول هادف نإ: لاك

 ةر هتدايزف نر سیل ام عورشملا لمعلا يف داز دق ناک نإو

 نم لمعلا اهب لطبي ةرات نكلو ءاهيلع باي الو ةبرق نوکت ال هنأ ىنعمب ‹ هيلع

 الو فلظ ال ةراكو ءالثم ًادمع ًةعكر هتالص يف داز نمک < ًادودرم نوكيف ءهلصأ

 يف لصاوو «راهنلا عم ليللا ماس وأ ءاعبزا اعيرأ اصر ناک ءهلصأ نم هدر

 روع رتس نمک «هنع يهنم وه اب ةدابعلا يف هب رمي ام ضعب لدبي دقو « همايص

 ٍةعقُب يف ىّلص وأ «بوٌصغم ٍءامب ةالصلل أضوت وأ «مرحُم بوثب ةالّصلا يف

 ريغ هنأ وأ فلصأ : نم دودرم لع له :هيف ٌءاملعلا ا «بصغ

 نم دودرمب سيل هنأ ىلع ءاهقُفلا ٌرثكأو ؟بجاولا ةدهُع نم مذا هب أربتو ءدودرم

 لاقي مالكلا تادف نب موق نع يدهم نب نمحرلا دبع ىكح دقو .هلصأ

 يف ناك بوث يف ىّلص نم نإ : نولوقي مهنا ")رمش يبأ باحصأ ةيرمّسلا : مهل

 « مهلوق ْنِم ٌتبخأ الوق ثعمس ام : لاقو «هتالص ةداغإ هيلع نأ م مارح مهرد هنمث

 «ثيدحلا لها ءاهقف رباكأ نم يدهم نب نمحرلا دبعو «ةيفاعلا هللا لأسن

 ىلع ٌلدف ءةعدب هلعجو لوقلا اذه ركنتسا دقو «فلسلا تالاقم ىلع نيعلطملا

 . اذه لثم يف ةالّصلا ةداعإب لوقلا فلّسلا نم ٍدحأ نع ملعُي مل هلأ

 يف ريصبتلا»و 2150/1١ يناتسرهشلل «للملا» رظنا .ردقلاو ءاجرإلا نيب عمجي ناك )١(
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 .هبحاص 00 هنأ ثيدح يف درو دقو « مارح لامب جحلا اذه هبشيو
 ضرفلا هب طقسي له ءاملعلا فلتخا دقو تبث ال ثيدح هنكلو

 ا ءةمرحم ةلاب بدلا كلذ نم بيرقو

 يه :لاق نم مهنمو ءكلذب ةحيبذلا حاب هن :اولاق ءاملعلا ٌرثكأف ,قراسلاك
 نا هيف تلا لوقلا نكل ءديصلل مرخملا حبذ يف فالخلا اذكو ا

 . هنيعب هنع ٌيهنم هنأل ٌرهظأو

 ةدابعلاب صتخي ىنعمل ُيِهْنلا نوكي نأ نيب ءاملُعلا ّنِم قّرف ْنَم قرف اذهلو
 ريغب وأ ءةساجنلاب ةالصلاف ءاهلطبي الف اهب ًاصتخم نوكي ال نأ نيبو ءاهلطبيف
 ءةالصلاب يهنلا صاصتخال ءاهلطبُي ةلبقلا ريغ ىلإ وأ ءةراتس ريغب وأ .ةراهط
 يهن ام ُباكترا الإ هلطبي ال مايصلا نأ اذهل ٌدهشيو «بصغخلا يف ةالصلا فالخب
 هنع يهن ام فالخب «عامجلاو برشلاو لكألا سنج وهو «هصوصخب هيف هنع
 .روهمجلا دنع ةبيغلاو بذكلاك .مايصلا صوصخب ال « مئاصلا

 هلطبي الو , عامجلا وهو , مارحإلا يف هنع يهن ام الإ هلطيي ال جحلا كلذكو

 .رمخلا برشو ةقرسلاو لتقلاك «تامّرحملا نم مارحإلاب صتخي ال ام

 ,عامجلا وهو .هصوصخب هيف هنع يهن امب لطبي امن : ٌفاكتعالا كلذكو

 دجسملا نابرق نع ناركّسلا يهنل .نيرثكألا دنعو اندنع ركسلاب لطبي امنإو

 جرخ اذإ» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلاو ء(۱۰۷۹) رازبلا ىور )١(
 كيبل ال : ءامسلا نم دانم هادان ,كيبل : : ىدانف ءزرغلا يف هلجر عضوف « ةثيبخ ٍةَففَنِب جاحلا
 . يناربطلا ظفل . هروربم ريغ مارح كجحو « مارح كتقفنو « مارح ُكٌّداز .كيدعس الو

 نب ناميلس هيف :لاقو .۲۹۲/۱۰و ۲۰۹/۳-۲۱۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو
 ١8٠١/7 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا راشأو «فيعض وهو . يماميلا دواد
 .هفعض ىلإ
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 «ىراكس م ةالصلا اوُبَرقَت ال : ىلاعت هلوق يف نيليوأتلا دحأ ىلع هلوخدو

 فاكتعالا لطبي الو «ضئاحلاك راصف «ةالصلا عضاوم دارملا نأ [4 : ءاسنلا]

 ةفئاط كلذ يف فلاخ نإو «ءاملعلا نم ريثك ٌدنعو اندنع رئابكلا باكترا نم هريغب

 .ًاضيأ مهريغ نع يكُحو «كلامو يروثلاو يرهرلاو ءاطع مهنم «فلسلا نم

 عاضوألل ًاريبغت اهنم ناك امف ءامهوحنو خوسفلاو دوقعلاك تالماعملا امو

 ء هلصأ نم ٌدودرم هنإف ٠ كلذ هبشأ امو لام بوق ىنزلا دح لعجك ‹ةيعرشلا

 كلذ ىلع ُلديو «مالسإلا ا ذ دوهعم ريغ اذه ْنأل كلملا هب لقتي ال

 «هتأرماب ينزف «نالف ىلع ًافيسع ناك ينبا نإ :هلأس يذلل لاق لكي يبل 3

 ,كيلع د در مداخلاو ةاش ةئملا» : ةي ّيبنلا لاقف و ةاش ةئمب هنم ٌتيدتفاف

 . 0(« ماع ٌبيرغتو «ةئم دلج كنبا ىلعو

 الحم سيل هيلع دوقعملا نوكل امإ «عرشلا يف هنع ًايهنم ًادقع اهنم ناك امو

 نوكل وأ هيلع وأ هعم دوقعملل هب ٌلّصحي ملظل وأ «هيف طرش تاوفل وأ «دقعلل

 :ٌدقعلا اذهف «كلذ ريغ وأ «هتقو قّياضت دنع بجاولا هللا ركذ نع لغشي دقعلا

 برطضا دق عضوملا اذه ؟ال مأ ؛كلملا هب لقتني ال «ةيلكلاب ٌدودرم وه له

 ديفي ال دودرم هنأ روصلا ضعب يف درو هنأ كلذو «ًاريثك ًابارطضا هيف سانلا

 برقالو كلذ تيس ةنف:تارطضالا لصق هدب هنأ اف يفو .كلملا

 كلملا ٌديفي ال هنإف «لجو زع هلل نحل هنع ٌىهنلا ناك نإ هنأ  ىلاعت هللا ءاش نإ -

 ناك نإو «هيلع نيدقاعتملا اضرب ٌطقسي ال هنأ : هلل قحلا نوكب ينعنو «ةيلكلاب

 هب هاضر ىلع ٌفقي هنإف هب هاضرب طقسي ثيحب «نیعم يدا حل هنع يهنلا

 ناك نإف « , خسفلا هلف «هب ضري مل نإو «كلملا رمتساو .ٌدقعلا مزل « يضر نإف

 ملسمو «(؟51945)و (۲۹۹۰) ٌيراخبلا ّينهجلا دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

 .(۱۹۹۸)و (۱۹۷)

 هاما



 «قاتعلاو قالطلا يف دبعلاو ةجوزلاك «ةيلكلاب هاضر ربتعي ال ررضلا هقحلي يذلا

 نم هقحلي امل ًةصاخ ّيهنملاب ًاقفر ُّىهنلا ناك نإو «هطخسب الو هاضرب ةربع الف

 .هّلمع كلذب لطبي مل ةقشملا بكتراو فلاخف «ةقشملا

 : ةريثك ٌروص هلف لوألا امأف

 وأ ببسب ديبأتلا ىلع تامّرحملاك « هنيعل امِإ «هخاکن م مرحي نم حاكن اهنم

 ةدتعملا حاكنك : هطاقسإب يضارتلاب ٌطقسُي ال طرش تاوفل وأ عمجلل وأ بتن

 ,لجر َنْيَب قرف هلي ّيبنلا نأ يور دقو كلذ وحنو يلو ريغب حاكنلاو , ةمرحملاو

 .ةّدعلا يف هعوقول َحاكُتلا ٌدرف "20 ىلْبَح يهو اهجوزت ةأرماو

 نع «جيرج نبا نع (۲۱۳۱) دواد وبأو )1١74( «فنصملا» يف قازرلا دبع ىور (۱)
 :لاق «ةرصب هل لاقي راصنألا نم لجر نع «بّيسملا نب ديعس نع « ميلس نب ناوفص
 اهل :- كك  يبنلا لاقف « ىلبح يه اذإف ءاهيلع ٌتلخدف ءاهرتس يف اركب ةأرما تجوزت
 . ءاهدلجاف تدلو اذإف كل دبع دلولاو اهجرف نم تللحتسا امب قادصلا

 : هيف دازو هانعم ركذف بّيسملا نب ديعس نع رخآ قيرط نم (۲۱۳۲) دواد وبآ هاورو
 .امهنيب قرفو

 هدنس يف برطضا دق ثيدحلا اذه : ٠١-٦١ /7 «ننسلا بيذهت» يف ميقلا نبا لاق
 :ليقو ءةلمهملا داصلاو ةدٌحوملا ءابلاب ,ةرصب : ليقف .هيوار يباحصلا مساو «همكحو

 ةمجعملا داضلاو نونلاب «ةلضن :ليقو «ةمجعملا داضلاو ةحوتفملا نونلاب «ةرضن

 «يعازخلا مثكأ نب ةرضن : ليقو «ةلمهملا نيسلاو ةدحوملا ءابلاب ةرسب : ليقو « ماللاو

 : ليقو . هلئاق مهوو « يرافغلا ةرصب يبأ نب ةرصب هنأ : مهضعي ركذو «يراصتألا : ليقو

 نب ناوفص نع جيرج نبا هيوري ثيدح هنأ يهو غل .لوهجم اذه ةرصب

 .راصنألا نم لجر نع بيسملا نب ديعس نع ميلس
 ىبحي يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نع هاور امنإ «ناوفص نم هعمسي مل جيرج نباو

 نب ىبحيو لبنح نب دمحأ هكرت «ثيدحلا كورتم اذه ميهاربإو «ناوفص نع يملسألا
 = ناكأ : سنأ نب كلام هنع لئسو « مهريغو نايزارلا ةعرزوبأو متاح وبأو كرابملا نباو نيعم
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 عاب نم هك ُيبنلا رمأ دقو ءاهذرب رمؤيو «كلملا ديفُت الف ءابرلا دوقع اهنمو

 ."”هدري نأ نيعاصب رمت ٌعاص

 هعيب نع يهن ام رئاسو «بلكلاو مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا يب اهنمو

 . هنيد يف الو ءال :لاقف ؟ةقث =

 نع بيسملا نب ديعس نع ًالسرم ىورُي امنإ هنأ فورعملا نأ يهو «ىرخأ ةلع هلو

 يبنلا نع ديعس نع مهلك , يناسارخلا ءاطعو ميعن نب ديزيو ةداتق هاور اذك كي يبنلا

 . حيحصلا وه لاسرإلاو :لاق مث «نيليلعتلا نيذه قحلا دبع ركذ . لك

 : ماكحأ ةدع ىلع ثيدحلا اذه لمتشا دقو

 هتياغ هيف ءطولا نأل ؛رهاظ وهو اهجرف نم ٌلحتسا امب هيلع قادصلا بوجو :اهدحأ

 . حاكنلا حصي مل نإ ةهبش ءطو نوكي نأ

 زوجي ال ةينازلا نأ دمحأ مامإلا ىريو «ىنزلا نم لماحلا حاكن نالطُب : يناثلا

 ناك ءاهتدع ءاضقنا لبقوأ ةبوتلا لبق اهجوزت ىتمف ءاهتدع يضقنتو «بوتت ىتح اهجوزت

 اهنج قرفيو ءادتناف حاكتلا

 .نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو كلام بهذم اذهو «لبحلاب دحلا بوجو :ثلاثلا

 ملعأ الو : يباطخلا لاق «ثيدحلا يف لاكشإلا عضوم وهو ىنزلا دلو قاقرإ : عبارلا

 هبشيو «دبعتسي فيكف «ةرح نم ناك نإ رح ىنزلا دلو نأ يف فلتخا ءاملعلا نم ًادحأ

 عفتنيل هئانتقاو هتيبرتو هعانطصاب رمأو ءأريخ هب هاّصوأ هنأ :- ربخلا تبث نإ  هانعم نوكي نأ

 . هفورعمل ٌءازجو هناسحإ ىلع هل ةافاكم ةعاطلا يف دبعلاك نوكيف غلب اذإ هتمدخب

 امنإو «هريغو ديعس هاور كلذك «هثيدح يف هركذي مل ةاورلا ٌضعب : ميقلا نبا لاقو

 يف لاكشإ الف ءاذه ىلعو .ةئم اهدلجو قادصلا اهل لعجو امهنيب قرفف :اولاق

 . ثيدحلا

 ال هللا لوسر يتأ :لاق ‹يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (941/) )١1544( ملسم ىور (۱)

 نيعاص انرمت انعب : هللا لوسر اي : لجرلا لاقف ««انرمت نم رمتلا اذه ام» :لاقف ءرمتب

 نم انل اورتشاو انرمت اوعيب مث «هودرف ابرلا اذه» : ب هللا لوسر لاقف ءاذه نم عاصب

 . اذه
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 حن. ىضارتلا زوجي ال امم

Eالإ اان هل وجب ال نم لولا اإ اهنم :  

 «(ةهراک يهو اهوبأ اهجوز بيث ةأرما حاکن ا يبنلا در دقو ءاهنذإ ريغب اهنذإب

 ىلع هفوقوو حاكنلا اذه نالطب يفو اه ريقي تحرر وارا ےل نع يورو

 دمحأ نع ناتياور ةزاجإلا

 مل ءهنذإ ريغب هلام يف هريغل فرصت نم َّنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط بهذ دقو

 هدر نإو راج هزاجأ نإف .هتزاجإ ىلع ُفقي لب «هلصأ نم ًالطاب هفرصت نكي
- 0 7 5 

 ناك امنإو «نيتاش لك بلل هئارش ىف دعجلا نب ةورع ثيدحب اولدتساو ‹ لطب

 كلذ صحو . "يب بلا كلذ لبقو ءامهادحإ عاب مث «ٍةدحاو ٍةاش ءارشب هّرمأ

 فلاخ اذإ ٍنذإب هلام يف هريغل فرصتي ناك نمب هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا

 .نذإلا
 32 ء 2

 فقي مأ هلصأ نم الطاب ٌعقي له :هّلك هلام يف ضيرملا فرصت اهنمو

 يف فالخلاو ءءاهقفلل ٌروهشم فالتخا هيف ؟ةثرولا ةزاجإ ىلع نيثلثلا يف هفرصت

 ماذخ تنب ءاسنخ نع (0178) يراخبلا هقيرط نمو هه /7 «أطوملا» يف كلام ىور )١(

 . ةحاكن ٌدرف ءا يبنلا تتأف .كلذ تهركف بيث يهو اهجوز اهابأ نأ ةيراصنألا

 نع مزاح نب ريرج قيرط نم (۱۸۷۵) هجام نباو )3١947( دوادوبأو ١ دمحأ هاور (۲)

 هريغو دواد وبأ هّلعأ نكل «تاقث هلاجرو «سابع نبا نع ةمركع نع ينايتخسلا بويأ

 رهوجلا» يف ينامكرتلا نباو « 4٠ /" «ننّسلا بيذهت» يف ميقلا نبا هّدرو «لاسرإلاب

 . 1۷/۷ «يقنلا

 )۳۳۸۴١(« دواد وبأو «(5147) يراخبلاو «(847) يديمحلاو ۳۷۰٣/٤ دمحأ ىور (۳)

 كي يبنلا نأ يقرابلا دعجلا يبأ نب ةورع نع )74٠17( هجام نباو )١7608(., يذمرتلاو
 رانيدب ءاجف .رانيدب امهادحإ عابف «نیتاش هب هل ىرتشاف ءةاش هب يرتشي ًارانيد هاطعأ

 . هيف حبرل بارتلا ىرتشا ول ناكو «هعيب يف ةكربلاب هل اعدف «ةاشو
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 نيكولمم ًةتس قتعأ الجر نأ هيلإ عفر اه ّيبنلا نأ حص دقو «هريغو دمحأ بهذم

 نينثا قتعأف ءازجأ ةثالث مهارجف «مهب اعدف «مهريغ هل لام ال «هتوم دنع هل

 هللاو عيمجلا قتع اوزيجي مل ةثرولا لعلو ««أديدش ًالوق هل لاقو ٌةعبرأ قرأو

 . ملعأ

 وحنو («9نابكرلا يقلتو ١ شجنلا عنو ءةارصملاك هوحنو سلدملا عيب اهنمو

 ةفئاط بهذو «دمحأ مامإلا بهذم يف ٌروهشم ٌفالتخا هلك هتحّحص يفو «كلذ

 .هدرو هنالطب ىلإ ثيدحلا لهأ نم

 حص دقف «كلذب ٌملظ هل لصح نم ةزاجإ ىلع ٌفقيو حصي هنأ حيحصلاو

 اذإ رايخلا نابكرلل لعج هنأو ,«رايخلاب ةارصملا يرتشم لعج هنأ ةي يبنلا نع

 (9604*8) دوادوبأو ((1554) ملسمو ؛ ٤ /٤۳۸ دمحأ نيصح نب نارمع ثيدح نم هاور (۱)

 نبا هححصو ؛(؟740) هجام نباو «14/84 يئاسنلاو )١154(« يذمرتلاو «(9451) -

 .هيف هجيرخت مامت رظناو )٥۰٥۷(« نابح

 ىتح مايأ ةثالث وأ نيموي اهبلح كرتيو ءاهفالخأ طبر يتلا ةقانلا وأ ةاشلا يه :ةارصملا )١(

 اذإف ءاهنمث يف ديزيف «نبللا ةريثك يرتشملا اهنظيف «عابت مث ءاهعرض يف نبللا عمتجي

 .ررغلاو ةيرصتلا هذه ىلع فقو ًاثالث وأ نيترم اهبلح

 اهنمث يف ديزي وأ اهجوريو اهقفنيل اهيف سيل امب ةعلسلا حدمي نأ وه :شجنلا عيبو

 .هريغ رغيل لب ءاهءارش ديري ال وهو

 يرتشي لجر اهاقلتيف «عاتملا لمحت ريع مودقب ربخلا عقي نأ وه :نابكرلا يقلتو

 هيف امل هنع يهن اذهف «راعسألا صخرأب دلبلا اوفرعيو «قوسلا اومَدَْي نأ لبق ًائيش مهنم
 خلا نم

 ( 0175 48) - )۳٤٤۳( دوادوبأو )١1674(.« ملسمو «(۲۱۰۱)و )۲۱٤۸( يراخبلا ىور (")

 :ةريره يبأ ثيدح نم 764 ۔ ۲۵۳/۷ يئاسنلاو «(1787)و )١181( يذمرتلاو

 ًاعاص اهعم درو ءاهدر ّلإو اهكسمأ ءاش نإ «مايأ ةثالث رايخلاب وهف ءةاَرَصُم ةاش عاتبا نم»

 . ملسم ظفل .«رمت نم
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 ىلع دروأ دقو هلص نم دودرم ريغ هنأ ىلع لدي هلك اذهو «)قوسلا اوطبه

 .ًاباوج هنع ركذي ملف .ةاّرصملا ثيدح نالطبلاب لاق نم ضعب

 نمو «ليبقلا اذه نم هلعج .هحّحص نمف «يدابلل رضاحلا عيب امأو
 ٌروصتي الف ‹«نیرصحنم ريغ مهو مهلك دلبلا لهأل هيف ٌّقحلا لعج ءهلطبأ

 . لجو رع هللا ٌقحك راصف «مهقوقح طاقسإ
 ع 520 م اى وە

 لهف ءاهدلوو مالاك مهنيب قرفو « مهنيب قيرفتلا مرحي اقيقر عاب ول :اهنمو
 درب رمأ لي ّيبنلا نأ يور دقو . ؟كلذب مهاضر ىلع ُفققي مأ .ًادودرم الطاب عقي .

 بهذو , كلب اوضرولو «مهنيب ڻيرفلا وجي ل هلأ ىلع محا ٌصنر "جیل اذه
 نسحلا ُنب هللا ديبعو .ٌيعخنلا مهنم : مهاضرب مهنيب قيرفتلا زاوج ىلإ ةفئاط
 .اضرلا ىلع فقيو  حصي نأ هجوتي اذه ىلعف «يربنعلا

 هنأ 4 بلا نع حص دقف « ضعب نود ةّيطعلاب هدالوأ ضعب صخ ول اهنمو

 ىلع كلذ لدي ملو 0 نأ ةيطعلاب ٌنامعُتلا هدلو صخ امل ٍلعس َنب يشب رم

 نإف «ةاعارم عقتو حصت ةيطعلا هذه ناف .دلولا ىلإ كلذب كلملا لقتني مل نأ

 لعفي ملو تام نإو ءزاج .دّلولا ىطعأ ام درتسا وأ < ةيطعلا يف دالوألا َنيِب ىوس ١

 ةيطعلا نأو .هوحن دمحأ نع يكحو . ثاريم يه :دهاجم لاقف «كلذ نم ًائيش

 يئاسنلاو )١177١(« يذمرتلاو )۳٤۳۷(« دواد وبأو هل ظفللاو - )١1619( ملسم ىور )١(

 نمف «بلجلا اوقلت ال» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم (۲۱۷۸) هجام نباو , 1
 . رايخلاب وهف .قوسلا هديس یتا اذإف ءهنم ىرتشاف «هاقلت

 يبأ نب نوميم نع مكاحلا نع «نمحرلا دبع نب ديزي قيرط نم (75147) دوادوبأ هاور (۲)
 .ًايلع كردي مل نوميم :لاقو « يلع نع بيبش

 يف يقهيبلا هحجرو «هدانسإ ححصو .1١؟6/1؟ «كردتسملا» يف مكاحلا هاورو
 .هدهاوشل ١75/9 «نئسلا»

 .(١١6ال)- )٥۰۹۷( نابح نبا يف ًاجرخم هرظناو ءهيلع قفتم (۳)
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 نالوق هيف ؟ال مأ اهيف ٌحوجرلا ةثرولل لهو . لطبت ال اهنأ ىلع روهمجلاو «ٌلطبت
 .دمحأ نع ناتياور امه ناروهشم

 هنإ م قا «ضيحلا نمز يف قالطلاك «هنع يهنملا قالطلا اهنمو

 َيِهُن نمو مدا هيف بغي نأ هيلع ىشخي ناك ثيح «جوزلا ٌّقحل هنع ين دق

 نالطبب مكحي ال هنإف «هتقشما مشجتو هلعف لب «هنع هتني ملف هب ًاقفر ءيش نع

 هلام جرخأ و أ «مايصلا يف لصاو وأ ءرفسلا وأ ضرملا يف ماص نمك «هب ىتأ ام

 لستغا وأ «ضرملل مايقلاب هررضت عم امئاق یلص وأ سانا ٌفُفكتي سلجو هلك

 ءرطفي ملو َرهّدلا ماص وأ « مُميتي ملو فلتلا وأ ررّضلا هسفن ىلع ىشخي وهو

 .هميرحتب لوقلا ىلع تاللا قالطلا ٌَعمج اذإ كلذكو مني ملو ليلا ماق وأ

 اهب رارضإلا نم هيف امل ةأرملا ٌّقحل «ضئاحلا قالط نع يهن امّنِإ : ليقو

 لهف «ضيحلا يف ضّوعب قالطلا هتلأس نأب كلذب تيضر ولو «ةّدعلا ليوطتب

 بهذمو انبهذم نم ٌروهشملاو «ءاملعلل ناروهشم نالوق هيف ؟ُهميرحت كلذ ٌلوزي
 ءةصاخ جوزلا ٌّقحل هيف ميرحتلا نإ : ليق نإف «كلذب ٌميرحّتلا ُلوزي هنأ ٌيعفاشلا

 عنمي مل «ةأرملا ٌّقحل هنأب للع نإو «طقسف هّقح طقسأ دقف هيلع مدقأ اذإف

 عيمج دنع هعوقول ربتعم ريغ قالطلاب ةأرملا اضر ناف ءًاضيأ هوقو هدوفن

 لا امك «مهوحنو ضفاورلا نم ةريسي ةّمْذرش ىوس هيف فلاخُي مل «نيملسملا

 ,كلذب ةأرملا ترّرضت اذإ نكلو «هب رٌّرضت ولو «ربتعم ريغ قتعلاب قيقرلا اضر

 رمع نبا الڳ يبنلا رمأ امك < ءاهعاجتراب جوزلا رمأ ءاهقالط نم ءيش يقب دق ناكو

 ىتح محملا قالطلا نم هنم عقو امل ًايفالتو ءاهررضل هنم ًايفالت هتجوز عاجتراب

 هجو ىلع اهقالط نم نكمتيلو « مرحم قالط نع ةئ ةئشان هنم اهتنونیب ريصت ال

 رمع نبا نع «ريبزلا يبأ نع يور دقو . هجولا اذه ىلع اهتتابإ لصحتف «حابم

 باحصأ نع ريبزلا وبأ هب درفت امم اذهو أيش اهري ملو هيلع اهّدر ةي يبنلا نأ

 )١( دواد وبأ هاور ) )7١1486هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ ‹ جيرج نبأ انربخأ «قازرلا دبع قيرط نم =
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 «سوواطو «نیریس نباو «سنأو « عفان هالومو « ملاس هنبا لثم مهلك رمع نبا

 نارهم نب نوميمو «ريبج نب ديعسو «رانيد نب هللا دبعو «ريبج نب سنويو
 . مهريغو

 ءءاهقفلاو نيثدحملا نم ريبزلا يبأ ىلع ةظفللا هذه ءاملعلا نارك دقو

 نع ةعامجلا ةياور يف ناف تفت لاف «تاقثلا فلاخ امب درفت هنإ : اولاقو

 نبا ناكو ؛ةريثك هوجو نم ةقلطلا هيلع بسح كيلا لأ ىلع لدي ام رمع نبا

 «نيتنثا وأ ةدحاو ٌتقّلُط تنك نإ : ضيحلا يف قالطلا نع هلأس نمل لوقي رمع

 ثالث تقلط تنك نإو «ةأرملا عاجتراب ينعي :كلذب ينرمأ لك هللا لوسر نإف

 . ”كتأرما كنم تنابو .كبر تيصع دقف

 ىرت فيك :لاق «عمسي ريبزلا وبأو رمع نبا لأسي ةورع ىلوم نميأ نب نمحرلا دبع عمس = -
 هللا لوسر دهع ىلع ضئاح يهو هتأرما هللا دبع قّلط : لاق ؟ًاضئاح هتأرما قلط لجر يف

 . ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نب هللا دبع نإ :لاقف ءب هللا لوسر رمع لأسف ءو
 لاق .«كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ» :لاقو .ًائيش اهري ملو يلع اهّدرف : هللا دبع لاق

 ,نهتدع لف يف 4ٌنُموقْلَطف ءاسنلا متل اذإ يلا اهّيأ اي» : لي يبنلا أرقو :رمع نبا
 «نيريس نب سنأو «ريبج نب سنوي رمع نبا نع ثيدحلا اذه ىور :دواد وبأ لاق
 نأ مهلك مهانعم «لئاو يبأ نع ٌروصنمو «ريبزلا وبأو «ملسأ نب ديزو «ريبج نب ديعسو
 ىور كلذكو .كسمأ ءاش نإو قلط ءاش نإ مث ءرهطت ىتح اهعجاري نأ هرمأ لَك يبنلا

 نع عفانو ملاس نع يرهُزلا ةياور امأو ,رمع نبا نع ملاس نع نمحرلا دبع نب دمحم
 نإو قلط ءاش نإ رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهعجاري نأ هرمأ لك يبنلا نأ رمع نبا
 عفان ةياور وحن رمع نبا نع نسحلا نع يناسارخلا ٍءاطع نع ىورو «كسمأ ءاش

 .ريبزلا وبأ لاق ام فالخ ىلع اهلك ثيداحألاو ‹ يرهزلاو

 - ٠٠۳/۹ «يرابلا حتف» ًامازل رظناو )٠١97٠0(« «قازرلا دبع فئصم» يف وهو
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 «يقهيبلا ننس»و )٠١954( «قازرلا دبع فنصم»و ۳ «ينطقرادلا ننس» :رظنا )١(

۷/۷ . 
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 ٌلوسر الت مث : هلوق يهو اهيلع عباتي مل ىرخأ ةدايز ريبزلا يبأ ةياور يفو

 ملو «ةّدعلا ارصحأو ْنهتدعل ٌنُهوقْلَظف ءاسنلا ملط اذإ ! بنا اهيا اي» : ال هللا

 نبا نع رانيد نب هللا دبع ىور امنإو ءرمع نبا نع ةاورلا نم ٌدحأ كلذ ركذي

 . حيحصلا وه اذهو ثيدحلل هتياور دنع ةيآلا هذه ولتي ناك هنأ رمع

 يلا نأو ثالث ناک رمع نبا قالط نأ نودقتعي سانلا نم ٌفئاوط ناك دقو

 يبا نع كلذ يور دقو نشيحلا يف قالطلا عقوي مل هنأل هيلع اهّدر امْنِإ هلي

 اذه دقتعا ريبزلا ابأ لعلف .هنع ينهُدلا رامع نب ةيواعم ةياور نم ًاضيأ ريبزلا

 ثيدحلا اذه ةعيهل نبا ىورو ا يذلا ىنعملاب ةظفللا كلت ىورف .ًاقح

 لاقف .ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نبا نأ رباج نع :لاقف ںیہزلا يبأ نع

 درفتو .دانسإلا اذُه يف رباج ركذ يف أطخأو «هتأرما اهّْنإف اهعجارُيل» : لب يلا

 نوكي نأ ريدقت ىلع الإ قالطلا عوقو مدع ىلع لدت ال يهو «هتأرما اهنإف» : ق

 تاقثلا رمع نبا ٌباحصأو ريبزلا يبأ ىلع ثيدحلا اذه يف فلتخا دقف «ًاثالث

 ا كرو ءهيف مهيلع فلتخي مل هل نومزالملا هب نوفراعلا ظافحلا

 ثالث هتأرما قّلط رمع نبا نأ ُمِّنَأ ال نم ينئّدحُي ةنس نيرشع ٌُتثكم : لاق نيريس

 فرعأ الو مهمهتأ ال تلعجف ءاهّعجاري ْنأ هلك يلا هرمأف .ضئاح يهو

 لأس هنأ ينثّدحف تبث اذ ناكو ريبُج نب سنوي بالغ ابأ ٌتيقل ىتح ثيدحلا
 ١ .ملسم هجرخ .ةدحاو اهقلط هنأ هثّدحف رمع َنبا

 . همهفأ الو ًاهجو ثيدحلل ُفرعأ ال ٌتلعجف : نيريس نبا لاق : ةياور يفو

 نأ ملعلاو هقفلا لهأ ريغ نم تاقّثلا نيب عاش دق ناك هنأ ىلع لدي اذهو

 لأسُي عفان ناك كلذلو «ليبقلا اذُه نم ريبزلا ابأ علو ءثالث ناك رمع نبا ٌقالط

 اولسرأ «ةكم عفان مدق املو ؟ةدحاو وأ ًاثالث ناك له مع نبا قالط نع ًاريثك

 .(۷) (4١ا/1) مقر (۱)
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 ةياورل نيريس نبا راكنتساو , ةهنشلا هلهل كلذ نع ا اع داعم نا

 ءعقاو ريغ مّرحملا قالطلا نإ : لوقي ًاربتعم الئاق فرعي مل هنأ ىلع لدي ثالثلا

 .هل هجو ال لوقلا اذه نأو

 قالطلا مقي ال :لاق نمع لثسو «ثراحلا يبأ ةياور يف دمحأ مامإلا لاق
 نبا ةصق ركذ مث «ءيدر ءوس لوق اذه :لاقف .هب رمأ ام فلاخُي هنأل «مرحملا
 ْ . ضيحلا يف هقالطب بستحا هنأو رمع

 :راصمألا عيمج يف نوعمجم ء ءاملعلا هيلع يذلا وه ٌعوقولا : ديبع وبأ لاقو

 رذنملا نبا یکحو ‹ مهرصمو ٍمهقارعو . مهماشو مهنميوأ , مهماهتو مهزاجح

 . مهب دعي ال عدبلا لهأ نمًاسان الإ ملعلا لهأ ن هلوق طفح نم لک نع كلذ

 ًادنتسم ضيحلا يف قالطلا عقي ال هنأ رمع نبا نع« مزح نبا هاكحامامأو

 نب دمحم انئّدح يسلدنألا ينشخلا مالسلا دبع نب دمحم قيرط نم هاور ام ىلإ

 رمع نبا نع < N « يفقثلا باهولا دبع انثدح «راشب

 نتالح نع هفاتسإبو نا اب ال :لاق « ضئاح يهو هتأرما قلطي لجرلا يف

 ‹«ةضيحلا كلتب دتعي ال : لاق يهو ةظفل هرخآ نم تطقس دق رثألا اذه نإف « هوحن

 هاور اذكو « يفقثلا باهولا دبع نع(”هباتك يف ةبيش يبأ ٌنب ركب وبأ هاور كلذك

 دبع الإ هب ثدحي مل بيرغ وه :لاقو ءاضيأ باّهولا دبع نع نيعم نب ىيحي

 اذهو «ًاءرق ةأرملا اهب ٌدتعت ال اهيف قلط يتلا ةضيحلا نأ رمع نبا ٌدارمو «باّمولا

 . هريغو سالخ دارم وه

 «تباث نب ٌُديز مهنم «فلسلا نم ةعامج نع ًاضيأ كلذ يور دقو

 15/1١. «ىّلحملا» )١(

 ءرمع نب هللا ديبع نع يفقثلا باّمولا دبع انثدح :هدانسإب هظفلو .ه/0 «فئصملا» (۲)
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 مزح نبا مهو امك مهريغو نيرسفملا نم ةعامج مهوف «بيسملا نب ديعسو
 مهمهو ببس اذهو « عقي ال ضيحلا يف قالطلا نأ انيمس نم ضعب نع اوكف

 . ملعأ هللاو

 ةثالث هل لججر نع لبس امل دمحم نب مساقلا هاور امنإ ثيدحلا اذهو

 :لاقف ؟دحاو نكسم يف هل عمجت له نكاسم ثالث ِثلّْتِب ىصوأف «نکاسم
 لمع ْنَم» :لاق لكي ّيبنلا نأ ةشئاع ينتثدح «دحاو نكسم يف هلك كلذ عمجي

 ىلإ يصوملا ةيصو رييغت نأ هّدارمو .©”ملسم هجرخ ٌدروُهَف انرمأ هيلع سيل المع

 امبرو «جيرج نباو ءاطع نع اذه يكح دقو ٌرئاج ٌعفنأو هللا ىلإ ٌبحأ وه ام
 وأ ًافتجج صوُم نم فاح نمف : ىلاعت هلوقب اذُه ىلإ بهذ نم ضعب ٌلدتسي
 نأ» حص هنإف «قتعلا عمج نم اذه ذخأ هلعلو هيلع ّمثإ الف مهنيب َحّلْصَأف ًامثإ
 ءءازجأ ةثالث مهأزجف ب ئبنلا مهاعدف «هتوم دنع هل نيكولمم ةتس قتعأ اجر

 اذه ىلإ ثيدحلا ًءاهقف بهذو ."ملسم هجّرخ «ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف
 ِتَعرش اذهلو «هصيقشت نم ىلوأ نكمأ امهم دبعلا قتع ٌليمكت نأل «ثيدحلا
 قتعأ نميف الإ لاقو . دبع نم هّبيصن نيكيرشلا ٌُدحأ قتعأ اذإ ”ةياعّسلاو ةيارسلا
 .©©«كيرش هلل سيل هلك ٌقيتع وهد : هل دبع ضعب

 ‹عمجت ال يصوملا ةيصو نأو ءاذه مساقلا لوق فالخ ىلع ءاملعلا ٌرثكأو

 دوجوم ريغ قتعلا يف هل عمج يذلا ىنعملا نأل ءةصاخ قتعلا يف الإ هظفل عبتُيو

 . يصوملا ةيصو ىضتقمب اهيف لمعيف «لاومألا ةيقب يف

 )١( مقر )۱۸۱۷( )۱۸(.

 )۲( مقر )۱۹٩۸(.

 فرصتيو لمعيف «هقر نم يقب ام كاكف يف ىعسي هنإف ءهضعب قرو ءدبعلا ضعب قتع اذإ (")

 . ةياعس هبسك يف هفرصت ىمسيف «هالوم ىلإ هنمث فرصيو «هبسک يف

 )٤( حيحص هدنسو «ريمع نب ةماسأ ثيدح نم (۳۹۳۲) دواد وبأ هاور .
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 «هثلث دبع لك نم قتعي هنأ ىلإ قتعلا يف ءاهقفلا نم ةفئاط بهذو

 ىلإ رظن مساقلاو « ىلوأو ُقحأ ةي هللا لوسر ءاضق عابتاو « يقابلا يف نوعستسيو
 مهنع عفديف « مهيلع ًاررض اهّلُك نكاسملا يف ةثرولل هل ىصوملا ةكراشم يف نأ

 َمّدع ةيصولا يف طرش دق هللا نإف ءٍدحاو نكسم يف ةيصولا عمجب ررضلا اذه

 يف ٌراض نمف ١7[ :ءاسنلا] هللا ّنِم ةيصو ٌراضُم َرْيَغ : ىلاعت هلوقب ةراضملا
 . ةيصولا يف هللا طرش ام هتفلاخمل هيلع ًادودرم لمع ناك «هتيصو

 فلت مث ءاهّلُك هنكاسم ثلثب هل ىّصوول هنأ ىلإ ءاهقفلا نم ةفئاط بهذ دقو
 نم ةفئاط لوق اذهو «هل ىصوملل هلك ىطعُي هنأ ثلث اهنم يقبو «نكاسملا اثلث
 ىلعيوبأ يضاقلا مهقفاوو «دمحمو فسوي يبأ نع يكحو « ةفينح يبأ باحصأ

 نيب مسقت ةكرتشملا نكاسملا نأ ىلع كلذ اونبو «هفالخ يف انباحصأ نم

 نم ىسوم يبأ نبا مالك ٌرهاظو «كلام لوق وه امك ,رابجإ ةمسق اهيف نيكرتشملا
 رابجإ ةمسق مسقت ال ةدّدعتملا نكاسملا نأ انباحصأ دنع ٌروهشملاو ءانباحصأ

 ةروكذملا مساقلا ايتف ةيكلاملا ضعب لّوأت دقو ,يعفاّشلاو ةفينح يبأ لوق وهو
 ةمسق بلط مهل ىصوملا وأ ةثرولا نم نيقيرفلا دحأ نأ ىلع ثيدحلا اذه يف

 باجُي هنإف « ةمسقلا يف ضعب ىلإ اهضعب مضي ثيحب ةبراقتم تناكو نكاسملا
 . ملعأ هللاو ءرهاظلل فلاخم ديعب ليوأتلا اذهو «مهلوق ىلع اهتمسق ىلإ
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 : لوق لي هلا لوس ٌتعِمَس : ا ر و
 نم ريثك ْنهْملعَي ال ,ٌتاهبَتشُم روما امنيو نيب ماَرخلا إو نب لاخلا نإ
 َعَقَو تاشلا يف و ن نمو «هضرعو هنيدل أربتسا تاهبشلا یقتا نمف ٠ سانلا

 كلم لكل إو الأ هيف ترب نأ كشوُب ىمجلا لوح ىَعرَي يعاٌرلاک ٠ مارحلا يف

 َحَلص ْتَحَلص اذإ ٌةَفضُم ٍدَسَجلا يف نو الأ ,ةمراحم هلا ىَمح نإو الأ  ٌىمح
 يدعم

 ٰيراخبلا هاور ؛ُبلقلا يهو الأ فلك دسحلا َدَسف تَدَسْف اًذِإ و هلك دسحلا

 .ملسمو

 نب نامعنلا نع يبعشلا ةياور نم هتحص ىلع قفتم حيحص ثيدحلا اذه

 . براقتم وأ دحاو ىنعملاو «صقنلاو ةدايزلا ضعب هظافلأ يفو «ريشب

 « “رسا ¿ نبرامعو «(رمع نبا ثيدح نم ةي ّيبنلا نع يور دقو

 . بابلا ثيداحأ حصأ نامعنلا ثيدحو ,22سابع نباو «دوعسم نباو «(۵رباجو

 رظناو (۷۲۱) نابح نبا هححصو )١648(: ملسمو «(۲۰۵۱)و )٥۲( يراخبلا هاور (۱)

 .هيف هجيرخت مامت

 .59ص هجيرخت يتأيس (۲)

 ‹فيعض وهو « يذبرلا ةديبع نب ىسومو «لوهجم لجر هيفو )١567(« ىلعيوبأ هاور (۴)

 .۲۹۳/۱۰و ۷۳/٤ «عمجملا» رظناو

 .فيعض هدانسإو 27١/9 «دادغب خيرات» يف بيطخلا هاور (5)

 :لاقو ۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )٠١۸۲١(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (ه)

 . تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو «يرزجلا قباس هيف
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 ٌريثك ٌيهملعي ال تاهبتشم رومأ امهنيبو نّب مارحلاو نيب لالحلا» : لكك هلوقف
 مرحلا كلذكو «هيف هابتشا ال نيب ضحملا لالحلا نأ :هانعم «سانلا نم

 نم يه له «سانلا نم ريثك ىلع هبتشت رومأ نيرمألا نيب نكلو «ضحملا
 «كلذ مهيلع هبتشي الف ,ملعلا 00 امأو .؟ 0 0 أ لالحلا

 ةميهبو ءرامثلاو ,عورزلا نم تابيطلا 30 : ضخملا لالحلا امأف

 وأ ءناّكلاو نطقلا نم هيلإ جاتحي ام سابلو «ةبيطلا ةبرشألا برشو ؛ ماعنألا
 حيحص رقع هباستكا ناك اذإ كلذ ريغو يّرستلاو «حاكنلاكو ,رعشلا وأ فوصلا

 . ةمينغ وأ «ةبه وأ تارتا , عيبلاك

 ءرمخلا برشو ريزنخلا محلو «مدلاو «ةتيملا لكأ ٌلثم < محملا مارحلاو

 رسيملاو ابرلاك ةمرحملا باسكألا لثمو «لاجرلل ريرحلا سابلو « مراحملا حاكنو
 وحن وأ سيلدت وأ ب بصغ وأ ةقرسب ةبوصغملا لاومألا ذخأو .هعيب لحي ال ام نمثو

 . كلذ

 نم ام هميرحت وأ هّلح يف فلتخا ام ضعب لكأ لثمف :هبتشملا امأو
 نم هميرحت يف فلتخا ام برشو .ٌبضلاو «ريمحلاو لاغبلاو ليخلاك نايعألا
 عابسلا دولج نم هسبل ةحابإ هيف فلتخا ام سلو ءاهريثك ٌركسُي يتلا ةذبنألا
 وحنو «9قّروتلاو ©)ةنيعلا لئاسمك اهيف فلتخملا بساكملا نم امإو ءاهوحنو

 لقأ ٍدقن نمثب نمثلا ضبق لبق يرتشملا نم اهيرتشي مث «لجؤم نمشب ةعلس عيبي نأ يه (1)
 .ردقلا كلذ نم

 ىلإ ةعلسلا عاتباو « مهاردلا يرتشملا دوضتم انكار ١7١ ص «ةينارونلا دعاوقلا» يف (۲)

 ةهاركلاو «ناتياور دمحأ نع هتهارك يفف قررا نم ب اذهف ءاهنمث ذخأيو اهعيبيل لجأ

 وأ «ةراجتلا هضرغ يذلا يرتشملا فالخب نظأ اميف كلامو زيزعلا دبع نب رمع لوق

 .قافتالاب لجأ ىلإ هؤارش زوجي اذهف «ةينقلا وأ عافتنالا هضرغ
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 . ةمئألا نم امهريغو قاحسإو ٌدمحأ تاهبتشملا رسف ىنعملا اذهوحنبو «كلذ

 جاتحي ام ةمألل هيف نيبو «باتكلا هيبن ىلع لزنأ ىلاعت هللا نأ رمألا ٌلصاحو

 «ِءيش لكل انايبت باتكلا كيل نلرو : ىلاعت لاق امك «مارحو لالح نم هيلإ

 ااو اوه وأ هب اورم ٍءيش ّلكل :هُريغو دهاجم لاق [14 :لحنلا]

 لاومألا ماكحأ نم ًريثك اهيف هلا ب يتلا :ةيآلا] ءاسنلا ةروس رخآ يف

 امو : ىلاعت لاقو ميل ءيش لعب لاو ارض نا مک لا ی

 اا ناک امو# : ىلاعت لاتو ملال : ماعنألا] «هيلإ 13

 ا او : ةبوتلا] نوقت ام مهل نيب ىح مُهاده ذإ

 ت TT َكيلإ انزا» : ا ىلإ 00

 ا مويلا# : : ی ةدعب قوم لت قرم هيلع لزنأ اذهلو ل

 .]۳ :ةدئاملا] ًانيد مالسإلا مُكَل ٌتيضَرو ‹«يتمعت مُكيلع ٌتْعَمتأو

 الإ اهنع ْعيِرَي ال اهراهنك اهيل ةيقن ءاضيب ىلع مُكُتكرَت : لك لاقو

 . 2«كلاه

 .©ًاملع هنم انل رك

 حرش» يف يئاكلاللاو «(47) هجام نباو 75/4 دمحأ هاور «نسح ٍثيدح نم ةعطق )١(

 . ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم (۷۹) «داقتعالا لوصأ

 «يناربطلاو دمحأ هاور : ۲۹۳/۸-۲٠٤ «عمجملا» يف لاق ۱۹۲و ٥۳/۰ دمحأ هاور (۲)

 يفو « ةقث وهو .ءىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر يناربطلا لاجرو

 . مسي مل نم دمحأ دانسإ
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 رجا مرحو ًلالحلا لاو ا ا ليلا رت ىتح لَك هللا لرز

 طبخي لابجلا سوؤر اهب عبتي منغ يعار ن ناك امو EEO و كنو

 ل هللا لوسر نم بأدأ الو بّصنأب هديب اهضوح ُرُدْمَيِو «هطبخمب هاضعلا اهيلع
 .©7مكيف ناک

 نكل يم لإ ًامارح الو نيم لإ ًآلالح هلوسرو هلل كرت امف ةلمجلا يفو
 نيّدلا نم َمِلُعو «رهتشاو .هنايب رهظ امف «ضعب نم ًانايب رهظأ ناك هضعب

 هيف رهظي ٍدلب يف هلهجب ٌدحأ رذعُي الو كش هيف قبب مل كلذ نم ةرورضلا

 .ةصاخ ةعيرشلا ةلمح نيب رهتشا ام هنمف «كلذ نود ا ناک امو «مالسإلا

 هنمو «مهنم سيل نم ضعب ىلع ىفخي دقو «هتمرح وأ هلح ىلع ءاملعلا عمجأف

 كلذو هميرحتو هليلحت ىف اوفلتخاف ءًاضيأ ةعيرشلا ةلمح نيب رهتشي مل ام
 : بابسأل

 غلبي ملف «سانلا نم يلق الإ هلقني مل ًايفخ هيلع صنلا نوكي دق هنأ اهنم
 . ملعلا ةلمح عيمج

 غلبيف « ميرحتلاب رخآلاو 0 يل
 اعم ناصنلا غلبي وأ < س نيرخألا دحأ ةف

 هلاجرو : «عمجملا» ىف لاق . یناربطلا دنع ءادردلا يبأ ثيدح نم دهاش هلو :تلق 8

 . حيحصلا لاجر

 دايز نب دامح نع «لضفلا نب مراع نع . ۲۹٦/۲-۲٦۷ «تاقبطلا» يف دعس نبأ هاور )١(
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 «سايق وأ موهفم وأ مومع نم ذخؤُي امنإو « ٌحيرص صن هيف سيل ام اهنمو
 .ًاريثك اذه يف ءاملعلا ُماهفأ فلتختف

 ىلع رمألا لمح يف ءاملعلا ٌفلتختف «يهن وأ ءرمأ هيف نوكي ام اهنمو

 ٌبابسأو «هيزنتلا وأ ميرحتلا ىلع يهنلا لمح يفو «بدنلا وأ بوجولا
 .انركذ امم رثكأ فالتخالا

 اذهب ملاعلا وه نوكيف «ّقحلا لوق قفاوُي ملاع نم ةمألا يف دب الف اذه عمو

 ال ةمألا هذه نإف ءاذهب ًاملاع نوكي الو هيلع ًاهبتشم رمألا نوكي هٌريغو «مكحلا

 حلا ُنوكي الف ءاهقح لهأ ىلع اهلطاب ُلهأ ٌرهظي الو ,ةلالض ىلع عمتجت
 هك هللا لوسر لاق اذهلو ,راصعألاو راصمألا عيمج يف هب لومعم ريغ ًاروجهم

 نم سانلا نم نأ ىلع لدف «سانلا نم ريك نهملعي ال» : تاهبتشملا يف

 الا نيكل يف ةه تيلو ءاهملغي مل نم ىلغ ةه يه امنإو ءاؤملعي
 . ءاملعلا نم ريثك ىلع ءايشألا ضعب هابتشال يضتقملا ببسلا وه اذهف

 هجو نم مهريغو ءاملعلا ىلإ ةبسنلاب مارحلاو لالحلا يف هابتشالا عقي دقو
 ملعُي ام اهنمو .نقيتملا كلملا وهو هَّلِح ٌببس ملعي ام ءايشألا نم نأ وهو «رخآ

 لاوز نيقيب الإ هتحابإ ٌلوزت ال لّوألاف ؛هيلع ريغلا كلم ٌثوبث وهو هميرحت بس
 وأ كلامك هيف كشلاب ٌقالطلا ٌمِقوُي نم دنع عاضبألا يف الإ ٌمهللا ءهنع كلملا

 الإ هميرحت لوزي ال : يناثلاو .هيوهار نب قاحسإك هعوقو نظلا ىلع بلغ اذإ

 .هيف كلملا لاقتناب ملعلا نيقيب

 وه له : يردي الو هتيب يف ناسنإلا هدجي امك كلم لصأ هل ملعي ال ام اّمأو

 هكلم هتيب يف ام نأ رهاظلا نأل «هلوانت هيلع مرحي الو «هبتشم اذهف هريغل وأ هل

 د جاف يلهأ ىلإ بلقنأل ينإ» : لإ يبنلا لاقدقف «هبانتجا عرولاو .هيلعهدي توبا
 «اهيقلأف ًةقدص نوكت نأ ىشخأ مث ءاهلكآل اهعفرأف يشارف ىلع ةطقاس ةرمتلا

- ۱۹۷ - 



 وه له كشو «روظحملا سنج نم كانه ناك نإف .٠٠«نيحيحصلا» يف هاجّرخ
 «هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نبورمع ثيدح يفو .ةهبشلا تيوق ؟ال مأ هنم
 تقرأ هللا لوسر اي :هئاسن ضعب هل لاقف ءليللا نم قرأ هباصأ لب ّئبنلا لأ

 نم رمت اندنع ناكو اهتلكأف ني تحت ت تيما تنك ئاو :لاقف . ةليللا

 .«9«هنم نوكت نأ ٌتيشخف «ةقدصلا رمت

 مل اذإ ضرألاو «بوثلاو .ءاملا ةراهطك ةحابإلا ُهلصأ ام ًاضيأ اذه نمو

 موحلو عاضبألاك رظحلا هلصأ امو «هلامعتسا زوجيف .هلصأ لاوز نقيتي

 كلذ نم ءيش يف دّدرت نإف .دقعلاو ةيكذتلا نم هلح نيقيب الإ لحي الف «ناويحلا

 ىلع ةمرحلا هلصأ اميف ينبيف «هيلع ىنبف لصألا ىلإ عجر رخآ ببس روهظل

 مهس رثأ دئاصلا هيف ٌدجي يذلا ديصلا لكأ نع ةي ٌيبنلا ىهن اذهلو ميرحتلا

 : ىردي ال هنأب للعو . ءام يف عقو دق هدجي وأ < هبلك ريغ بلك وأ «همهس ريغ

 لجلا ىلإ ّلحلا هلصأ اميف عجريو ؛هريغ نم وأ هل حيبملا ببسلا نم تام له

 ققحت اذإ ٌندبلا كلذكو «ةساجنلا ّنظ دّرجمب ٌبوثلاو ضرألاو ٌءاملا سجني الف

 همحر كلامل ًافالخ ءاملعلا روهمج دنع ثدحلاب تضقتنا له : كشو .هتراهط

 هيلإ يكش هنأ» : هلك ّيبنلا نع حص دقو .ةالصلا يف لخد دق نكي مل اذإ هللا

 عمسي ىتح فرصني ال» :لاقف ءةالصلا يف َءيشلا دجي هنأ هيلإ ليخُي لجرلا

 .ةريره يبأ ثيدح نم )1١59( ملسمو «(۲۳۲) يراخبلا )١(

 . نسح هدنسو ٣و ۱۸۳/۲ «هدنسم» يف دمحأ هاور (؟)

 (ه 5الال)و (٩۷٤٥)و (04/ه)و (۲۰ 8 5)و )١7/8( يراخبلا يف ةريره ا ثيدح رظنا (۳)

 عماج» :رظناو «(۱۹۲۹) ملسمو «(۷۳۹۷)و (ه 541/)و (٦۸٤٥)و ( 0 :86)و ( 28 487 )و

 ىئاسنلا دنع هدج نع هيبأ نع بيعش نبورمع ثيدح رظناو 784-270 /17 «لوصألا

1۹/۷ . 
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 .ةالصلا لدب «دجسملا يف» : تاياورلا ضعب يفو ©)«ًاحير دجي وأ ا

 نظلا ىلع هعم بلخي يوق ببس دج نإف ءاهريغو ةالصلا لاح معي اذهو
 «تاساجنلا نم ُزّرحتي ال رفاك هسبلي ُبوثلا ّنوكي نأ لثم ةراهطلا هّلصأ ام ةساجن

 ههرك نم مهنمو «لصألاب ًاذخأ هيف صخر نم ءاملعلا نمف «هابتشا لحم اذهف

 حابت ال نمم رفاكلا نوكي نأ لثم ةساجنلا نظ يوق اذإ همرح نم مهنمو «ًاهيزنت

 اههبشو لئاسملا هذه عجرتو « صيمقلاو ليوارسلاك هتروعل ًايقالم نوكيوأ هّتحيبذ

 دقو .ةساجنلا رهاظلاو ةراهطلا لصألا نإف ءرهاظلاو لصألا ضراعت ةدعاق ىلإ

 . كلذ يف ٌةّلدألا تضراعت

 امنإ مهماعطو «باتكلا لما ماعط ّلحأ هللا َّنأب نولدتسي ةراهطلاب نولئاقلاف

 وه ناكو «يدوهي ةوعد ب ّيبنلا باجأ دقو .مهيناوأ يف مهيديأب هنوعنصي

 بايثلا نم رافكلا هَجَسَن امم مهيلإ بلجي ام نولمعتسيو نوسبلي هباحصأو

 «بايثلاو ةيعوألا نم مهل عقو ام نومستقي 00 يف اوناكو «يناوألاو

 . ةكرشم ةدازم نم ءاملا اولمعتسا مهنأ مهنع حصو ءاهنولمعتسيو

 ٍلهأ ةينآ نع لس هن هنأ الب ّيبْنلا نع ّحص هّنأب نولدتسي ةساجنلاب نولئاقلاو

 ءاهريغ اودجت مل نإ :لاقف ,رمخلا نوبرشيو ءريزنخلا نولكأي نيذلا باتكلا

 .""اهيف اولك مث ءاملاب اهولسغاف

 لالحلا ينعي : مارحلاو لالحلا نيب ةلزثم اهنأب ةهبشلا دمحأ مامإلا رسف دقو

 ات اهر هال ًاربتسا دقف ءاهاقتا نم :لاقو «ضحملا مارحلاو ضحملا

 . مارحلاو لالحلا طالتخاب

 يئاسنلاو «(11/5) دوادوبأو ء(۳۹۱) ملسمو «(67١7)و (۱۷۷)و (۱۳۷) يراخبلا هاور (1)

 .ديز نب هللا دبع ثيدح نم 9

 . (355) يراخبلا رظنا (۲)

 نبا هححصو «ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح نم (140) ملسمو ء(۷۸٤٥) يراخبلا هاور (۴)

 . (9۸۷۹) نابح
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 ٌرثكأ ناك نإف .طلتخم مارحو لالح هلام يف نم ةلماعم اذه ىلع عرفتيو

 . نيهجو ىلع ؟مّرحم وأ هوركم وه له : انباحصأ فلتخاو فرعي

 ىور دقو .هلام نم ٌلكألاو هتلماعم تزاج .لالحلا هلام ٌرثكأ ناك نإو
 نم مكيطعُي ام ءاهب سأب ال :ناطلسلا زئاوج يف لاق هنأ ّيلع نع ثراحلا
 نولماعي هباحصأو ةي ُئبنلا ناكو .«”مارحلا نم مكيطعُي امم رثكأ لالحلا
 .هّلك مرحلا نوبنتجي ال مهنأب مهملع عم باتكلا ّلهأو نيكرشملا

 كلذ ينبجعي ال :نايفس لاق .هكرت عرولاو ءةهبش وهف رمألا هبتشا نإو
 . ّيلإ بجعأ هكرتو

 «هنیعب مارح هنأ فرعي مل ام هنم لكؤي نأ سأب ال :لوحكمو ُيِرهْزلا لاقو

 . لبنح ةياور يف دمحأ هيلع صن

 ّنم امهريغو َناملسو دوعسم نبا نع يوُر ام ىلإ هيوهار نب قاحسإ بهذو

 .روصنم نبا هنع هلقن رامقلاو ابرلا

 ًاريثك ُلاملا ناك نإ : همارحب هلالح هبتشملا لاملا يف دمحأ مامإلا لاقو
 لك هبنتجا «ًاليلق ُلاملا ناك نإو «يقابلا يف فّرصتو « مارحلا ٌردق هنم جرخأ
 فالخب مارحلا نم ٌةمالسلا هعم ُدْعْبَت هنإف ءائيش هنم لوانت اذإ ليلقلا ّنأل اذهو
 فّرصتلا حابأو «ميرحُتلا نود عرولا ىلع كلذ لَمَح ْنم انباحصأ نمو «ريثكلا

 ذخأو «مهريغو ةيفنحلا لوق وهو «هنم مارحلا ردق جارخإ دعب ريثكلاو ليلقلا يف
 . يفاحلا ٌرشب مهنم عرولا لهأ نم موق هب

 هنأ ملعي مل ام مارح هلام يف ملعي نمم لكألا يف فلّسلا نم موق صخرو

° 



 2 0 و 6 8
 نب ليضفلا نع هلثم يورو . يرهزلاو لوحكم نع مدقت امك «هنيعب مارحلا نم

 . ضايع

 هل نّمع لس هنأ دوعسم نبا نع حصف «فلسلا نع راثآ كلذ يف يورو

 :لاق «هماعط ىلإ هوعدي هّدَحَأي ثيبخ لام نم رحتي الو ًةينالع ابّرلا لکا راج
 2 5 4 هر 3 7

 الإ ائيش هل ملعأ ال :لاق هنأ ةياور ىفو . هيلع رزولاو مكل انهملا امنإف « هوبيجأ

 «دوعسم نبا نع اذه دمحأ مامإلا ححص دقو . هوبيجأ ٠ لاقف امار وأ ا

 .«بولقلا ٌراَوَح مثإلا :لاق هنأ هنع يوُر امب هضراع هنكلو

 «ريبج نب ديعس نعو .2)لوألا دوعسم نبا لوق ثم ناملس نع يورو

 «مهريغو نيريس نباو . يعخنلا ميهاربإو «يلجعلا قّروُمو «يرصبلا نسحلاو
 باتك يف اهضعبو «هيوجنز نب ديمحل «بدألا» باتك يف ةدوجوم كلذب راثآلاو

 .«9مهريغو ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع يفنصم يفو «لالخلل «عماجلا»

 7 هكا م ا
 دقو « هلوانت مرحي هنإف «مرحم هجوب ذخأ «مارح ءيشلا َنيع نأ ملع ىتمو

 : ي ل و . 0 5 :
 يف نيريس نبا نع يور دقو «هريغو ربلا دبع نبا كلذ ىلع عامجإلا ىكح

 )١( حيحص هدانسإو (451/5)و (4578) «فنصملا يف قازرلا دبع هاور .

 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )۸۷٤۷( - )۸۷٠١(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 . تاقث اهلاجر ديناسأب هلك يناربطلا هاور :لاقو ۱

 امك اهيف رثؤت : يأ .بولقلا يف زحت يتلا رومألا يه :«ةياهنلا» يف لاق :زاوحلاو

 يهو ءاهيلإ ةنينأمطلا دقفل يصاعم نوكت نأ نم اهيف رطخي ام وهو ءءيشلا يف ٌرحلا رثؤي

 : يأ ءواولا ديدشتب «بولقلا زاوح مثإلا» :رمش هاورو « . .زاح ٌممج : يازلا ديدشتب

 ىلوألا « نييازب «بولقلا زازح مثإلا» :ىوريو ءاهيلع بلغيو ءاهكلمتيو اهزوحي

 .ٌرحلا نم لاعف يهو «ةددشم

 .(8451١/ا/) قازرلا دبع هاور (۳)

 )٤( «قازرلا دبع فنصم» رظنا 4/216١ ٠١١۱ .

- ° 



 :لاق رامقلا نم ىضقي لجرلا نعو «هب سأب ال :لاق ءابرلا نم ىضقي لجرلا

 هنأو ءاذه فالخ نسحلا نع يورو ‹ حيحص دانسإب لالخلا هجرخ هب سأب ال

 ا اهم د فديت ق هساكملا هذه نإ لاق
9 

 قيدصلا ركب يبأ نع يور ام ا ضراعو

 .()هءاقتساف « مارح نم هنأ ربخ مث ًاماعط لكأ هن

 ,هبذتجت لوصأ نيب ب ًادقرتم عرفلا نوكل <« .مكحلا يف ف هابتشالا عقي دقو

 ةرافكلا هعفرت يذلا راهظلا ميرحت نيب ٌدٌدرتم اذه نف «هتجوز لجرلا ميرحتك
 ٍدقعب ةجوزلا هعم ُحابُت يذلا اهتَّدع ءاضقناب ةدحاولا ةقلطلا ميرحت نيبو «ىربكلا

 ةباصإو جوز نودب ةجوزلا هعم حابت ال يذلا ثالثلا قالطلا ميرحت نيبو .ٍديدج

 ءهمرحي ال يذلا بارشلاو ماعطلا ّنم هل هللا هّلحأ ام هيلع لجرلا ميرحت نيبو
 نمف «كلذ يف فالتخالا ىلع ًائيش بجوُي ال وأ «ىرغصلا ةرافكلا بجوُي امنإو
 . مهدعب نمف ةباحصلا نمز نم ةلأسملا هذه يف فالتخالا رك انهاه

 نم ريثكل مارح الو لالح اهنأ نيبتي ال يتلا ةهبتشملا رومألاف الاخ لگو

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «دمحم نب مساقلا قيرط نم )۳۸٤۲( يراخبلا هاور )١(

 ٍءيشب ًاموي ءاجف «هجارخ نم لأي ركب وبأ ناكو «جارخلا هل ٌجِرخُي الغ ركب يبأل ناك»
 تنك :لاق ؟وه امو :ركب وبأ لاقف ؟اذه ام يردتأ : مالغلا هل لاقف ءركب وبأ هنم لكأف

 اذهف .كلذب يناطعأف ُه هتعدخ ينأ الإ ءةناهكلا نجا امو ءةيلهاجلا يف ٍناسنإل تنه

 . «هنطب يف ٍءيش ّلك ءاقف هدي ركب وبأ لخدأف .هنم تلكأ يذلا

 م جتا رزقت هن چاد هک ا < ىأ يارا هل وايو- «هلرقو
 هدنع تبث امل ءاق امّنِإ ركب ابأ نأ رهظي يذلاو : ظفاحلا لاق . هبسك نم هل هرضحي لام نم

 نم :نهاكلاو ,هتناهك ىلع هذخأي ام وه نهاكلا ناولحو ءنهاكلا ناولح نع يهنلا نم
 روهظ دعب ًاصوصخ ةيلهاجلا يف رثك دق كلذ ناكو « يعرش ليلد ريغ نع نوكيس امب ربخي
 . 45 ىبلا
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 امل « مارح وأ لالح اهنأ ساثلا ٍضعبل نيتي دق وكي بنا هب ربخأ امك «سانلا

 تاهبتشملا هذه نأ ىلع لدي ي ّيبنلا مالكو « ملع ٍديزم نم كلذ نم هدنع

 :ناعون اهملعي ال نميف لخدف ءاهملعي ال مهنم ٌريثكو ءاهُملعي نم سانلا ّنِم

 . هيلع اههابتشال ءاهيف فقوتي نم :امهدحأ

 ءالؤه ريغ نأ ىلع همالك لدو هيلع يه ام ريغ ىلع اهُدقتعي نم : : يناثلاو

 «ميرحت وأ ليلحت نم رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع اهملعي هن هنأ هدارمو ءاهملعي
 مارحلاو لالحلا لئاسم يف هللا دنع ٌبيصملا نأ ىلع ةلدألا رهظأ نم اذهو -

 ىنعمب ءاهب ملاعب سيل هريغو « لجو رع هللا دنع ٌدحاو اهيف فلتخملا ةهبتشملا
 ٌدنتسي ًاداقتعا اهيف ٌدقتعي ناك نإو ىرمألا سفن يف اهيف هللا مكحل بيصم ريغ هنأ

 مدعل ؤطخ هل ًاروفغمو «هداهتجا ىلع ًاروجأم نوكيو «ًاليلد اهنظي ةهبش ىلإ هيف

 . هدامتعا

 يف قو نمو «هضرعو هنيدل أربتسا دقف «تاهبشلا یقتا نمف» : لَ هلوقو

 اذهو ‹نيمسق ىلإ ةهبتشملا رومألا يف سانلا مسق «مارحلا يف عقو «تاهبشلا

 املاع ناك ْنَم ااف ؛ ءاهملعي ال نموهو «هيلع ةهبتشم يه نم ىلإ ةبسنلاب وه امن

 نا .همكح روهظل هركذي مل «ثلاث مسق كلذف ءاهيلع ُهملع هّلد ام عبتاو ءاهب

 ةهبتشملا رومألا هذه يف هللا كح ّمِلَع هنأل ,ةثالثلا ماسقألا لضفأ مسقلا اذه

 مهف ءاهيفهللا مكح ملعي مل نم امأو .كلذ يف هّملع عبتاو ءسانلا ىلع

 هنيدل أربتسا دق اذهف «هيلع اههابتشال ,تاهبشلا هذه يقتي نم امهدحأ : نامسق

 . هضرعو

 : ضرعلاو ءنيشلاو صقل نم هضرعو هنيدل ةءاربلا بلط :أربتسا ىنعمو
 هركذبو «حدم ليمجلاب هركذب هل لصحي امو «ناسنإلا نم مذلاو حدملا عضوم وه

 يف وأ «هفلس يف ةراتو «ناسنإلا سفن يف ةرات كلذ نوكي دقو «ٌحدق حيبقلاب
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 نيشلاو حدقلا َّنِم ُهَضْرع َنّصَح دقف ءاهبنتجاو ةهبتشملا رومألا ىقتا نمف ذ ءهلهأ

 دقف «تاهبشلا بكترا نم نأ ىلع ليلد اذه يفو ءاهبنتجي ال نم ىلع لخادلا

 «مهتلل هسفن ضرع نم :فلّسلا ضعب لاق امك « نعطلاو هيف حدقلل هسفن ضرع
 .ّنظلا هب ءاسأ نم نولي الف

 .هضرعو هنيدل ًءاربتسا ءاهكرت نمف» :ثيدحلا اذه يف يذمرتلل ةياور يفو

 > نفقا زم ةف رغوة ارى عقلا اد اه تنا : ىنعملاو «ملس دقف

 .هوحنو ٍءاير نم ٍدساف رخآ ضرغل ال
 اذهلو «نيدلل ةءاربلا بلطك ٌحودمم ضرعلل ةءاربلا بلط نأ ىلع ليد هيفو

 . «ةقدص وهف «هضرع ُء RE :درو

 هيلع هبتشي ام كرت نمف» :ثيدحلا اذه يف ٠«نيحيحصلا» يف ةياور يفو

 هيلع ههابتشا عم ٌمثإلا كرت نم نأ : ينعي «كرتأ َنابتسا امل ناك « مئإلا ّنِم
 ا 5 ناك اذإ اذهو .مثإ هن ذأ هل نابتسا اذإ هكرتب ىلوأ وهف «هققحت مدعو

 ٌحودمم هنأ ٌنْظَي ام الإ رتي ال هنإف ء سانلل ٌعنصتلا ٌدِصقْي نم امف «مثإلا نم

 . هكرت مهدنع

 یتا ْنَم اًمأف ءهدنع ةهبتشم اهنوك عم تاهبشلا يف عقي نم : ناكل تحل
 نمديلع نحول ىرمألا سفن يف لالح هنأب هملعل ٌةهبش سانلا هنظي امم ًائيش

 ذئنيح اهكرت ناك .كلذب هيلع سانلا نعط نم ّيشخ اذإ نكل «كلذ يف هللا
 ةيفص عم ًافقاو هآر نمل كب ٌييبنلا لاق امك اذهو ءًانسح نوكيف «هضرعل ًءاربتسا

 اولص دق سانلا ىأرف ,ةعمجلا ىلإ سنأ جرخو . 0« يي ثنب ُةيفص اهنإ»

 )١( ملسم دنع تسيلو ‹«(۰۱) يراخبلل ةياور يه .

 نم ۳۳۷/۹ دمحأو )۲٤۷۰(« دواد وبأو «(71176) ملسمو «(۲۰۳۰) يراخبلا هاور (۲)
 ل
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 ييحتسي ال نم» :لاقو «هيف سالا هاري عضو لخدو « ییحتساف ءاوعجرو

 . حصي الو ءًاعوفرم يناربطلا هجرخو . «هللا نم يبحتسي ال «سانلا نم

 ناكو « غئاس ٍديلقتوأ « غئاس ٍداهتجاب اّمِإ «لالح هنأ هداقتعال كلذ ىتأ نإو

 وأ ءًافيعض ٌداهتجالا ناك نإف .هّلبق يذلا ٌمكح ُةمكحف «هداقتعا يف ًاثطخم

 هاتأ نم ُمكح ُهُمكحف «ىوهلا عابتا دّرجم هيلع لمح امْنِإو « غئاس ريغ ُديلقتلا

 يبنلا هنع ربخأ دقف «هيلع اههابتشا عم تاهبشلا يتأي يذلاو هيلع ههابتشا عم

 :نيينعمب رسفي اذهو «مارحلا يف عقو هنأ لكي

 هباكترا ىلإ ةعيرذ ةهبش اهنأ هداقتعا عم ةهبشلل ُهباكترا ُنوكي هنأ :امهدحأ

 . حماستلاو جيردتلاب مارح هنأ دقتعي يذلا مارحلا

 هيف كشي ام ىلع ًارتجا نمو» :ثيدحلا اذهل «نيحيحصلا» يف ةياور يفو

 يرل طلاخُي نو :”ةياور يفو ."”«نابتسا ام عقارب نأ كش « مثإلا نم

 :روسجلاو « ضحملا مارحلا ىلع ّمَدْقَي ْنأ برقي :يأ ٌرُسْجَي نأ كشوي
 نيشلاب «رشجي» : مهضعب هاورو «ًادحأ بقارُي الو ءئيش ُباهي ال يذلا مادقملا
 يفو .اهتيعر اذإ :ةبادلا ترشجو «يعرلا :رْشَجلاو «عتري :يأ ءةمجعملا

 ڭىشوي « مارحلا تابنجب ىعري ْنَم» : ةا يبنلا نع يجانلا لكوتملا يبأ ليسارم
 ظ .«رئابكلا ًطِلاخُي نأ كشوُي «تارقحملاب نواهت نمو ُهطلاخُي ْنأ

 ٌلالحوهأ : يردي ال «هدنع ُهبتشم وه ام ىلع مدقأ نم نأ : يناثلا ىنعملاو
 ال وهو مارحلا فِداصْيف «رمألا سفن يف ًامارح نوكي نأ نمأي ال هّنإف « مارح وأ

 ةعامج هيفو :لاقو ٨۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .ىطسوألا» يف يناربطلا هاور )١(

 .طقف )75١501( يراخبلل ةياور يه (۲)

 .(۳۳۲۹) دواد يبأو "4 يئاسنلاو )7/7١(« نابح نبال يه (#)
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 نيب لالحلا» : : لاق لي يِبنلا نع رمع نبا ثيدح نم يور دقو . ارح هلأ يردي
 عقو نمو .هضرعو هنيدل هنآ ناك ءاهاقتا نمف :تاهششم امهنيبو نيب ٌمرحلاو

 ٌعقاوُي نأ ُكشوُي « ىمجلا َلوَح عترملاك ا مارحلا يف عقي نأ كشوأ تاهبشلا يف
 . «2هريغو يناربطلا هجرخ «رعشي ال وهو تا

 مأ ةهبشلا نم ٍءيش يف لوخّدلا يف هيدلاو عيطُي له :ءاملعلا فلتخاو
 نعو ,ةهبشلا يف امهل ةعاط ال :لاق ,ثراحلا نب رشب نع يوُرف ؟امهعيطُي
 ءةلأسملا هذه ىف ذمحأ هنفقرتو ءامهعيطي :لاق ينادابعلا لتاقم نب دمحم

 .اهيف بيجي نأ ىبأو ءامهيرادُي :لاقو

 نم لمجتلل بولا ي رتشي الو ,ةهبشلا م لجّرلا يشي ال : :دمحأ لاقو

 :ٌريطلا اهيقلي ةرمتلا يف لاقو ءاهنم سبلُي امو لكؤُي ام ٌدح يف فقوتو ا

 .اهل ضّرعتي الو ءاهذخأي الو ءاهّلكأي ال

 هرنتي نأ لإ ٌبحأ : مهارّدلا وأ ٌسلفألا هتيب يف دجي لجرلا يف يروثلا لاقو
 ملعب ئيش الإ | ٌلكأي ال فلّسلا ضعب ناكو . يه نيأ نم ردي مل اذإ : ينعي ءاهنع
 ثيدح كلذ يف َيوُر دقو . هلصأ ىلع ٌَفقي ىتح هنع لأسيو ءوه نيأ نم

 اض هيف نأ 9إ « عوفرم

 نب دعس هدانسإ يفو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور :/4/ ٤ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق )١(

 .لوهجم : متاح وبأ لاق «روبنز

 «ريثك نبا ريسفت» يف امك متاح يبأ نباو ۲١/)٤۲۸(«. «ريبكلا» يف يناربطلا ىور (۲)

 سوأ نب دادش تخأ هللا دبع ْمأ نع ء۹٠ /۷ «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو 6

 ةدشو راهنلا لوط يف كلذو « مئاص وهو هرطف دنع نبل حدقب لكي هللا لوسر ىلإ تثعب اهنأ
 اهيلإ درف يل ةاش نم :تلاقف «؟نبللا اذه كل ناك ىنأ» :اهلوسر اهيلإ درف ءرحلا

 ناك املف ءاهنم هذخأف « يلام نم اهتيرتشا : تلاقف :؟ةاشلا هذه كل تناك ىنأ» :اهلوسر
 لوط نم كل ةيثرم نبللاب كيلإ تثعب ءهللا لوسر اي :تلاقف « هللا دبع مأ هتتأ دغلا نم
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 لكل نإو الأ ءهيف متري نأ ُكشوُي ىمحلا ٌلوح ىعري يعاّرلاك» : لي هلوقو

 يف عقو نمل كي ّيبنلا هبرض لَم اذه :«همراحم هللا ىمج نو «ىمج ِكلم
 ّيبنلا نأ تاياورلا ضعب يفو .ضحملا مارحلا يف هعوقو برقي هنأو ,تاهبشلا

 ّلثم كب نبنلا لعجف ءمالكلا اذه ركذ مث ,«الثم كلذل برضأسو» :لاق لك

 لعج دقو «هنابرف نم مهريغ نوعنميو «كولملا هيمحت يذلا ىمجلاك تامرحملا
 ُداصُي الو هرجش ٌعطقُي ال ًامّرحم ىمح اليم رشع ينثا هتنيدم لوح لكي ٌئبنلا
 .«9ةقدصلا لبإ لجأل ألكلا اهيف تبني ّنكامأ نامثعو ٌرمع ىمحو «(هّديص

 لإ لكأن ال نأ لسرلا ترمأ كلذب» :اهل لاقف ؟هيف لوسرلا تددرف «رحلا ةدشو راهنلا -

 . «ًاحلاص الإ لمعن الو ًابْيَط

 وهو « میرم يبأ نب ركب وبأ هيف :لاقو 2/٠ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو

 .ةريره يبأ ثيدح نم )٤۷۳( (۱۳۷۲) ملسم هاور )١(

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع «سنوي قيرط نم (۲۳۷۰) يراخبلا هاور (۲)
 الإ ىمح ال» :لاق ةَ هللا لوسر نإ :لاق ةماثج نب بعصلا نأ سابع نبا نع «ةبتع

 رمع نأو «عيقنلا ىمح ةي يبنلا نأ انغلب :(يرهزلا وه لئاقلا) :لاقو ««هلوسرلو هلل
 :ةذبولاو فرشلا نسمح

 هللا يضر باطخلا نب رمع نأ» : هيبأ نع ملسأ نب ديز قيرط نم(59٠١٠)ًاضيأ هيفو

 نع كحانج ممضا ينه اي :لاقف ىمجلا ىلع انه ىعدي هل ىلوم لمعتسا هنع
 ةميرصلا بر لخدأو «ةباجتسم مولظملا ةوعد نإف «نيملسملا ةوعد قتاو «نيملسملا
 اعجري امهتيشام كلهت نإ امهنإف ؛ناَفع نبا مُعَنو بفوع نبا مَعَنو ياّيإو «ةمينغعلا برو
 : لوقيف «هينبب ينتأي امهتيشام كلهت نإ ةمينغلا برو ةميرصلا بر نإو « عرزو لخن ىلإ
 «قرّولاو بهذلا نم يلع رسيأ لكلا ءاملاف ؟كلابأ ال انأ مهكراتفأ .نينمؤملا ريمأ اي

 اوملسأو « ةيلهاجلا يف اهيلع اولتاقف «مهذالبأ اهنإ , مهتملظ دق ينأ نوريل مهنإ هللا ميو
 ام هللا ليبس يف هيلع لمحأ يذلا ّلاملا الول هديب يسفن يذلاو «مالسإلا يف اهيلع

 ع 6 مهدالب نم مهيلع ٌتيمح
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 اهامسو اهنابرق نم هدابع عنمو «تامرحملا هذه ىمح لجو زع هللاو
 مُهّلَعل سانلل هتايآ هللا يبي كلذك اهوُبرقت الف هللا ُدودُح كلت :لاقف «هدودح
 ,مهيلع مّرحامو مهل ٌلحأ ام مهل ٌدح هنأ نايب هيف اذهو «[۱۸۷ :ةرقبلا] نوقت
 ٌدودح كلت# : ىرخأ ةيآ يف لاق كلذلو «لالحلا اوّدعتي الو « مارحلا اوبرقي الف

 «[۲۲۹ :ةرقبلا] «نوملاطلا مه َكئلوأف هللا دودح ٌلعَتي نمو اًهودتعت الف هللا

 هيف عتريو ىمحلا لدي نأب ًاريدج هنم ًابيرقو ىمحلا لوح ىعري نم لعجو
 ياغ مارحلا براق دق هنإف ,تاهبشلا يف عقوو «لالحلا ىَّدعت نم كلذكف

 ىلإ ةراشإ اذه يفو «هيف عقيو ا ًمارحلا طلاخُب نأب هقلخأ امف .ةبراقملا

 ا اهنيبو هنيب ناسنإلا لعجي نأو «تامرحملا نع دعابتلا يتقي هلأ

 ءاي ّيبنلا نع ديزي نب هللا دبع ثيدح ْنِم هجام نباو يذمرتلا جرخ دقو

 هب امم ًارذح هب سأب ال ام َعَدّي ىتح نيقتملا نم َنوكي نأ ٌدبعلا غلبي ال» :لاق

 , 0«سأب

 « عفان نع ٠٠/١ «حتفلا» يف ظفاحلا هلاق اميف حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا ىورو 5

 .ةقدصلا مَعِنل ةذبرلا ىمح رمع نأ رمع نبا نع

 يراضنالا ديشآ يب نلوم ديعس يبا تيدح نم 140/5 «هننس» يف يقهيبلا ىورو

 املف «مهلبقتساف اولبقأ دق رصم لهأ دفو نأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع عمس :لاق

 «فحصملاب عدا : هل اولاقف هوتأف ةنيدملا هيلع اومدقُي نأ هركو :لاق .هوحن اولبقأ هب اوعمس

 :ةيآلا هذه ىلع نتا تح اهأرقف  ةعباسلا سنوي ةروس نومسي اوناكو  ةعباسلا خا

 ىلع ْمأ مُكل َنِذأ هللا لق ًالالحو ًامارح ُهنم مّتلَعِجف قرر نم مكل هللا لزنأ ام مكيارف ارفأ»

 هللا ىلع مأ كل نذأ هللا «ىمحلا نم تيمح ام تيأرأ . فق :هل اولاق .4نورتفت هللا

 يلبق ىمحلا ىمح رمع نإف .ىمحلا امأف ءاذكو اذك يف تلزن .هضما :لاقف ؟يرتفت

 .ةقدصلا يف داز امل ىمحلا يف تدزف «ةقدصلا لبإ تداز تيلو املف « ةقدصلا لبإل

 . ۲۷۲/۸-۲۷۵ «ةنسلا حرش» رظناو

 _ يف نأ عم بيرغ نسح : يذمرتلا لاقو )47١8(« هجام نباو )۲٤٠٠۱(. يذمرتلا هاور )١(
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 «ةرذ لاقثم نم هّيقتي هّيقتي ىتح ُدبعلا هللا يقتي نأ ىوقتلا ٌمامت : ءادردلا وبأ لاقو

 و اح مارحت نكي نأ شخ «لالح هنأ یری ام ضعب كرت ىتحو

 . مارحلا

 ةفاخم لالحلا نم ًاريثك اوكرت ىتح نيقتملاب ىوقتلا تلاز ام : ٌنسحلا لاقو

 . مارحلا

 نبا نع يورو . () یقتی ال ام ا اوَقَنا مهنأل نيقتملا اوم امنإ | : يروثلا لاقو

 1 . اهقرخأ ال لالحلا نم ةرتس مارحلا نيبو ينيب ٌعدأ نأ ُبحأل ي تإ: : لاق رمع

 نيبو هنيب لعجي ىتح لالحلا لجرلل ملسي ال : :نارهم نب نوميم لاقو

 .«9لالحلا نم ًازجاح مارحلا

 نيبو هنيب لعجي ىتح ناميإلا ةقيقح ٌدبع بيصي ال : ةنييع نب نايفس لاقو

 . "هنم هباشت امو مثإلا عدي ىتحو «لالحلا نم ًازجاح مارحلا

 برجن تام حلا نلإ عئارذلا دس ىلإ بهذي ْنَم ثيدحلا اذهب لدتسيو

 ركسي ام ,ليلق ٌميرحت ةعيرشلا ٍدعاوق نم ًاضيأ كلذ ىلع لدي ءاهيلإ لئاسولا

 اًدس رصعلا دعبو حبصلا دعب ةالّصلا م ميرحتو جاب ةرلخلا م ميرحتو «هريثك

 اذإ ةرشابملا نم مئاّصلا عنمو ءاهبورغ ٌدنعو سمشلا عولط دنع ةالّصلا ةعيرذل

 اهترس نيب اميف ضئاحلا ةرشابم ءاملعلا نم ٍريثك عنمو «هتوهش رحت تناك

 نأ ًاضئاح تناك اذإ هتأرما رمأي ب ٌيبنلا ناك امك « لئاح ءارو نم الإ | اهتبكرو

 .؛“رازإلا قوف ْنِم اهّرشابيف «رزتت

 . ةنييع نب نايفس لوق نم ۲۸٤/۷ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )١(

 ٤ /۸٤. «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 . ۲۸۸/۷ «ةيلحلا» (۳)

 - يذمرتلاو )۲٨۸(« دوادوبأو «(۲۹۳) ملسمو «(۳۰۰) يراخبلاو ۱۳٤/۹ دمحأ ىور )٤(
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 هتباد بيس نم : لكي ٌئبنلا هبرض يذلا لثملاب هيبش وهو كلذ ةلثمأ نمو
 را كلذ ناک ولو «عرزلا نم هتدسفأ امل نماض هنإف «هریغ عرز 5 ىعرت

 .لاحلا هذه يف اهلاسرإب طر هال ٠ ‹ حيحصلا وه اذه

 داصف مرحلا لخدف « مرحلا نم ًابيرق ديصلا بلك لسرأ ول ٌفالخلا اذكو

 .لاح ّلكب هنمضي :ليقو ءدمحأ نع ناتياور هنامض يفف ءهيف

 هلك دسجلا َحّلَص < «تَحَلَص اذإ ءًةغضم دسجلا يف إو الأ» : لكك هلوقو
 َحالص نأ لإ ةراشإ هيف ««بلقلا يهو الأ هلك دخلا دسف تدسف اذإو

 حالص بسحب تاهبشلل هءاقتاو تامّرحملل هبانتجاو ,هحراوجب دبعلا تاكرح

 .هبلق ةكرح

 هللا ةيشخو « هللا هبحُي ام ةبحمو هللا ةبحم الإ هيف سيل ءًاميلس هلق ناك نإف
 كلذ نع أشنو ءاهّلك حراوجلا تاکرح تحلص «ههركي اميف عوقولا ةيشخو
 . تامرحملا يف ِعوقولا نم اخ تاهبشلا ىق يقوتو اهلك تامرحملا ثبانتجا

 . : ولو «هبحي ام بلطو «هاوه عاب هيلع ىلوتسا دق ًادساف ٌبلقلا ناك نإو
 يصاعملا لك ىلإ تثعبناو ءاهلك حراوجلا تاكرح i هللا ههرك
 .بلقلا ىوه عابتا بسحب تاهبتشملاو

 اذه عم مهو .هُدونج ءاضعألا ُةّيقبو .ءاضعألا كلم ٌُبلقلا :لاقي اذهلو

 نم ِءيش يف هنوفلاخي ال .هرماوأ ذيفنتو .هتعاط يف نوثعبنم «هل نوعئاط ٌدونج
 تناك ادساف ناك نإوةحلاص دوتحلا هله تناك ًاحلاص ُكلملا ناك نإف «كلذ
 : ىلاعت لاق امك «ميلسلا ُبلقلا الإ هللا دنع عفني الو «ةدساف ةباثملا هذهب هونج

 ا 0
 «[۸۸-۸۹ :ءارعشلا] 4ميلَس بلقب هللا یتا نم الإ نون الو لام عفني ال موي»

 لي هللا لوسر ناك :تلاق «ةشئاع نع (175) هجام نباو ١04/١., يئاسنلاو «(177) <
 )١514(. نابح نبا هححصو .اهرشابي مث «رزتت نأ ًاضئاح تناك اذإ انادحإ رمأي
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 0 9 م مع

 وه :ميلسلا بلقلاف «٠)اميلس ًابلق َكّلأسَأ» :هئاعد يف لوقي لك ئبنلا ناكو

 هللا ةبحم ىوس هيف سيل يذلا ٌبلقلا وهو ءاهلك تاهوركملاو تافآلا نم ملاسلا
2 01 37 35 5 

 هن عا EE « هللا هيشخو هللا هبحي امو

 ميقتشن الر :لاق هلاك ّيبنلا نع سنأ نع ؛”دمحأ مامإلا «دنسم» يفو

aT 
 ال حراوجلا ٌلامعأ ْنِإف «هحراوج لامعأ ٌةماقتسا : هناميإ ةماقتساب دارملاو

 ةّبحم نم ًائلتمم َنوكي نأ بلقلا ةماقتسا ىنعمو «بلقلا ةماقتساب لإ ٌميقتست
 . ةئيصعم ةهاركو « هتعاط حو « هللا

 : مهبولق الص دابعلا ىلإ هللا ةجاح َّنِإف ؛َكبلق واد : لجرل نسحلا لاق
 اهيف رقتست ىتح بولقلل حالص الف « مهبولق خالص هبولطمو مهنم هدارم نأ ينعي

 نم َءیلتمتو هيلع لكوتلاو هؤاجرو هتباهمو هتيشخو هتبحمو هتمظعو هللا ةفرعم

 بولقلل حالص الف ««هللا الإ هلإ ال» ىنعم وهو «ديحوتلا ةقيقح وه اذهو كلذ

 .هل كيرش ال هدحو هللا وه هاشختو هّبحتو هفرعتو هُهَلأت يذلا اهُهْلِإ ّنوكي ىّتح

 تاوامسلا كلذب تدسفل « هللا ىوس هلي هلإ ضرألاو تاوامسلا ىف ناك ولو

 . [7؟ :ءايبنألا] ياَندَسَمل هللا الإ هلآ اًمهيف ناك ول : ىلاعت لاق امك «ضرألاو

 نأ سوأ نب دادش نع 04/7 يئاسنلاو )٣٤۰۷(« يذمرتلاو ٠۲٣/٤ دمحأ ىور )١(

 ىلع ةميزعلاو ءرمألا يف تابثلا كلأسأ ين مهللا» :هتالص يف لوقي ناك ال هللا لوسر

 ءاقداص ًاناسلو ءًاميلس ًابلق كلأسأو «كتدابع نسحو «كتمعن ركش كلأسأو «دشرلا

 هححصو .«ملعت امل كرفغتسأو «ملعت ام رش نم كب ذوعأو «ملعت ام ريخ نم كلأسأو
 .هيف هجيرخت مامت رظناو ء(٤۱۹۷) نابح نبا

 نمأي ال ةنجلا ٌلجر لخدي الو ءهناسل ميقتسي ىتح هبلق ميقتسي الو» : همامتو ۰۱۹۸/۳ (۲)

 هقثو .ةدعسم نب يلع هيف :لاقو 07/١. «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو . «هقئاوب هراج

 .نورخا هفعضو .ةعامج
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 ٌتاكرح نوكت یتح اعم يللا يولعلا ملاعلل حالص ال هلأ كلذ ملعف
 هتكرح تناك نإف ءهتدارإو ابا ةكرحل ًةعبات دسجلا تاکو هش اهلك اهلهأ

 کر تناك نإو هلك دسجلا ٌتاكرح ْتَحَّلَصو ّحْلَص دقف ءهّدحو هلل هتدارإو

 داسف بسحب دسجلا تاكرح تدسفو ءّدسف « ىلاعت هللا ريغل هتدارإو بلقلا
 0 لا

 : ماعنألا] ئيش هب اوكرشُت ال» : ىلاعت هلوق يف ٍدهاجم نع ُتيللا ىورو
 1 . يريغ اوُبحت ال :لاق ١

 نم ىفخأ أ كرشلا» : : لاق هلك ّيبنلا نع ةشئاع ا حيحص» يفو

 .روجلا نم ٍءيش ىلع بحت نأ هاندأو ءءاملظلا ليلا يف افصلا ىلع ٌرذلا بيبد

 زع هللا لاق ؟ضغبلاو ّبحلا الإ ُنيَذلا لهو «لدعلا نم ٍءيش ىلع ضغبت ناو
 Y1] : نارمع لآ] ”4هللا مكببحي ينوُعبتاف هلا نوبت مک ن نإ لف : لجو
 «یوهلل ةعباتم هبحُي ام ضغبو هللا ههركي ام ًةبحم نأ ىلع لدی اذهف

 ْنِإ لق : هلوق كلذ ىلع ٌلديو E نب عا ا داكملاو اح يا

 عابتا هتبحم يف قدصلا ةمالع هللا لعجف «هللا مُكببحُي ينوعبتاف هللا نوُبحَت متنك

 . ةقفاوملاو ةعاطلا نودب متت ال ةبحملا نأ ىلع ٌلدف «هلوسر

 ًابح انبر بحت اإ «هللا لوسر اي : لي يبنلا ٌباحصأ لاق :نسحلا لاق
 منك نإ لف :ةيآلا هذه هللا لزنأف ءامَلَع هبحل لعجي نأ هللا ٌبحاف .أدي
 بحت نل كنأ ملعا : نسحلا لاق انه نمو . مهلا مكي ينم لا وع
 . هتعاط بحت ىتح هللا

 ةاور دحأ) ىلعألا دبع : هلوقب يبهذلا هرو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو 7941/7 (1)
 .ةقثب سيل : ينطقرادلا لاق (ثيدحلا

 روصنم نب داّبع نع « يفنحلا ركب يبأ قيرط نم )1۸٤۸( «هريسفت» يف ريرج نبا هاور (۲)
 يخل نق
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 نم رمأ كدنع هضغبُي ام ناك اذإ : لاق ؟ ا :نونلا وذ لسو .

 . ٠ كبيح صيام بحت نأ حلا مالعأ نم سيل : يرسلا نب رشب لاقو .ربصلا

 هللا قفاوي ملو « لجو رع هللا ًةبحم ىعّدا نم لك : )يروج رهنلا بوقعي وبأ لاقو

 لاقو «”لاوحألا لك يف ةقفاوملا ةبحملا : ميور لاقو . لطاب هاوعدف «هرمأ يف

 ضعب نعو «هدودح ظفحي ملو هللا ةبحم ىعُدا نم قداصب .رسيل :ذاعم نب ىيحي

 ءيش هدنع نكي مل هللا ٌبحأ نم : ةفلاسلا بتكلا ضعب يف تأرق : لاق فلسلا

 . هسفن یوه نم رثأ ءيش هدنع نكي مل ايندلا ٌٍّبحأ نمو «هاضر نم ّرْثآ

 هلل ّبحأو هلل عنمو هلل ىطعأ ْنَم» :لاق لكي ّيبنلا نع «ننسلا» يفو

 اذإ حراوجلاو بلقلا تاكرح نأ اذه ىنعمو(©«ناميإلا لمكتسا دقف « هلل ضغبأو
 5 َِ ٤ ا 7 و 0

 حالص نم مزليو ءانطابو ارهاظ كلذب دبعلا ناميإ لمك دقف هلل اهلك تناك

 الإ هيف سيل احلاص بلقلا ناك اذإف «حراوجلا تاكرح الص بلقلا تاكرح

 ام ىلإ تعراسف « هللا هديري اميف الإ حراوجلا ثعبنت مل هديري ام ةدارإو هللا ةدارإ

 نقيتي مل نإو ههركي امم َنوكي نأ ىشخي امعو «ههرکی امع ْثْفَكو «هاضر هيف
 . كلذ

 ‹يديب تشطب الو «يناسلب تقطن الو «يرصبب ُترظن ام :نسحلا لاق
 ةعاط تناك نإف ؟ةيصعم ىلع وأ ٍةعاط ىلع رظنأ ىتح يمدق ىلع ٌتضهن الو

 تعا ةييضعم تنا نا «تمدقت

 )١( «ةيلحلا» يف ربخلا 800/4.
 ) )۲«ةيلحلا» لاجر نم دمحم نب قاحسإ همسا 85/1١١".

 ) )۴«ةيلحلا» يف هركذ ١١/٠١" .هرثإب هدشنأو «ميور ةمجرت يف .

 ابحرمو ًالهأ توملا يعادل تلقو  ةعاطو ًاعمس تُم تُم : يل ليق ولو

 )٤( هجيرخت مدقت دقو نسح ثيدح .

- ۳ - 



 ريغل ٌةوطخ ةنس نيعبرأ ذنم ٌتوطخ ام :٠)يخلّبلا لضفلا نب دمحم لاقو
 هذه :لاقف «سمشلا ىلإ ّلظلا نم َتيحنت ول : يئاطلا دوادل ليقو . لجو رع هللا

 2. لجو زع هللا ريغل ةدارإ اهيف قبي ملف , مهنولق تحلص امل موقلا ءالؤهف

 ىلاعت هللاو «هاضر هيف امبو «لجو زع هلل الإ كرحتت ملف  مهخراوج تحلص
 . ملعأ

 اهب فرعي لاصخ تس :هلوق هنع لقنو .۲۳۲/۱۰-۲۳۳ «ةيلحلا» يف ةمجرت هل )١(

 .هودع نم هقيدص فرعي الو «دحأ لكب ةقثلاو ءرسلا
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 عباسلا ثيدحلا

 ثالث ٌةَحيصنلا ُنيدلا» : لاق ال ىلا نأ ُهْنَع هللا يضر ٌيراّذلا ميم ْنع

 «مهتماعو نيملسُملا ةّمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل : لاق ؟هللا َلوُسَر اي ْنَمِل :انلُق
 .©0هلسم هاور

 نب ءاطع نع «حلاص يبأ نب ليهُس ةياور نم ملسم هجّرخ ثيدحلا اذه

 ‹ حلاص يبأ نع «هريغو ليهس نع يور دقو «يرادلا ميمت نع «يثيللا ديزي

 ءاملعلا نمف «هجولا اذه نم يذمرتلا هجّرخو ةي ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع

 «ميمت ثيدح حيحصلا نإ :لاق نم مهنمو اج قيقيرطلا هدم

 . مهو رخآلا دانسإلاو

 نباو «نابوثو «رمع نبا ثيدح نم ي يبنلا نع ثيدحلا اذه يور دقو

 . "2مهريغو ¢ سابع

 يتلا ثيداحألا دحأ ثيدحلا اذه نأ دواد ىبأ نع باتكلا لّوأ ىف انركذ دقو

 . هقفلا اهيلع رودي

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(401/0) نابح نبا هححصو .(هه) مقر (۱)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ۸۷/١: يمثيهلا لاقو (5؟) رازبلا هاور رمع نبا ثيدح (۲)

 : يمثيهلا لاق . ديوس نب بويأ هدنس يفو «طسوألا» يف يناربطلا هاور نابوث ثيدحو

 .هب جتحي ال فيعض وهو «دیوس نب بويأ هيفو

 )١١١94(. يناربطلاو «(51) رازبلاو 2"”ه١/١ دمحأ هاور سابع نبا ثيدحو
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 يسوطلا ملسأ نب دمحم ركذ ,نأش هل ٌتيدح اذه : ميعن وبأ ظفاحلا لاقو

 ال ْنَم» :لاق اک ّيبنلا ا نب ةفيذح ثيدح نم يناربطلا ج

 هلوسرلو هلل ًاحصان حبصیو ٍسْمُي ْمَل ْنَمو «مهنم سيلف ٠ «نيملسُملا رمأب مهي

 .«مهنم سيلف نيملسملا ةماعلو .همامالو هباتكلو

 هللا لاق» :لاق يب ّيبنلا نع .ةمامأ يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو
 . ۲ يل حصنلا يدبع هب دعت ام اجا : لجو رع

 حصنلا : اهضعب يفو ار ريملسملل حصنلا ة ةريثك ثيداحأ يف درو دقو

 . مهاياعرل رومألا ةالو حصن : اهضعب يفو , مهرومأ ةالول

 نع «نيحيحصلا» يفف ءًامومع - نيملسملل حصن لا وهو  لّوألا امأف
 ,ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقا ىلع اک يبنلا ا :لاق هللا دبع نب ريرج

 .©ملسم لكل حصنلاو

ET ىلع نمؤملا قح» : لاق ةي ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع «ملسم حيحص» يفو 0 ١ ١ 

 ثيدحلا اذه يورو ,(©(هل حصناف كحصنتسا اذإو» : اهنم ركذف «تس نمؤملا

 . لك ّيبنلا نع رخأ هوجو نم

 اذإ» :لاق هلك ّيبنلا نع «ةيبأ نع ديزي يبأ نب ميكح نع «دنسملا» يفو

 هدنس يفو ىال/١ «عمجملا» يف امك «طسوألا»و 4٠095" «ريغصلا» يف يناربطلا هاور )١(

 .هوبأ كلذكو ,فعض هيفو يزارلا رفعج يبأ نب هللا دبع

 . فيعض وهو ,يناهلألا ديزي نب يلع هدنس يفو 7١64/6 دمحأ هاور (۲)

 نبا هححصو .(05) ملسمو (7116)و (؟6١ا/)و (١1١41١)و (055)و (۷) يراخبلا (۳)

 .(4046) نابح

 . )۲٤۲( نابح نبا هححصو «(۲۱۹۲) ملسم هاور (5)
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 . ")هل حصنیلف هاخأ مكّدَحَ حصنتسا

 حيحص» يفف «مهاياعرل مهحصنو ءرومألا ةالول حصنلا وهو : يناثلا امأو

 مكل ىضُْي : اثالث مكل ىضري هللا نو : لاق ءب ّيبنلا نع ةريره يبأ نع «ملسم

 نأو ءاوقرفت الو ًاعيمج هللا ٍلبحب اوُمصتعت نأو ءائيش هب اوكرشُ الو هوُدبعت نأ

 . ”7«مكرمأ هللا هلو نم اوان

 هتبطخ يف لاق لب ّيبنلا نأ معطم نب ريبج نع هريغو «دنسملا» يفو

 لمعلا صالخإ : : ملسم ءىرما ُبلق ٌنهيلع ُلْغَي ال ثالث : ىنم ْنِم فیخلاب

 ةبطخلا هذه ىور دقو ."«نيملسملا ةعامج موزلو ءرمألا ةالو ضا « هلل

 . يردخلا ديعس وبأ مهنم ةعامج هل ّيبنلا نع

 دانسإب «دارفألا» يف ينطقراّدلا هجّرخ رخآ ظفلب ديعس يبأ ثيدح يوُر دقو

 : ملسم ٍءىرما بق نهيلع لي ال ُتالث» : لاق لكك ّيبنلا نأ هظفلو ءديج

 مهضعب بصيلف «سانلا اوعد» : هظفلو 2764 / ٤و ٤۱۸/۳ دمحأ هاور هريغل حیحص )١(

 .طلتخا دقو «بئاسلا ءاطع هيفو . «هل حصنيلف هاخأ لجر حصنتسا اذإف «ضعب نم

 . ءاطع ريغ هنع وري ملو «نابح نبا ريغ هقثوي مل ديزي يبأ نب ميكحو

 لوسر عمس نمع هيبأ نع ,ديزي يبأ نب ميكح نع : ةيناثلا ةياورلا دنسو :تلق

 )٠١۲۲(« ملسم دنع رباج ثيدحو مدقتملا ةريره يبأ ثيدح هل دهشي نكل ف هللا

 .” ا يقهيبلاو

 . (۳۳۷۹) نابح نبا هححصو «(١ا/١١) ملسم هاور (۲)

 نب ديز ثيدح نم دهاش هلو يوق هدنسو ۷٤/١. يمرادلاو «87و ۸۰ / ٤ دمحأ هاور (۴)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو 51(2/) نابح نبا هححص .تباث

 «بولقلا اهب حلصتست ثالثلا لالخلا هذه نإ : يأ ,نوخي ال :«لغيال» ىنعمو

 .رشلاو لْغَّدلاو ةنايخلا نم هبلق رهط ءاهب كسمت نمف
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 . ©00نيملسملا ةماعلو هباتكلو هلوسرلو هلل ةحيصنلا

 ٍدبع نم ام» :لاق ةئ ّيبنلا نع راسي نب لقعم نع «نيحيحصلا» يفو
 . (ةنجلا لذي مل الإ ٍةحيصنب اهطحُي مل مّن ةيعر هللا هيعرتسي

 امك مهممأل اوحصن مهنأ مالسلا مهيلع ءايبنألا نع هباتك يف هللا ركذ دقو

 ىلع الو ءافعملا ىلع سيل :لاقو « حلاص نعو « حون نع كلذب ربخأ
 # هلوسرو هن هلل اوحَصن اذإ جرح َنوقفنُي ام َنوُدَجَي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا

 نأ طرشب هيلع جرح الف ندنل دايجلا نع تلح وكذا" ينعي 4١[ : ةبوتلا]

 راذعألا نورهظُي اوناك نيقفانملا نإف ا يف هلوسرو هلل اشا نوكي

 . هلوسرو هلل حصن ريغ نم داهجلا نع نوفلختيو « نيبذاك

 ُلَمْشَف ةحيصنلا نأ لغ لذي اذهف ةحيصنلا َنيدلا نأ هلك ّيبنلا ربخأ دقو

 كلذ یمنمو «ليربج ثيدح يف تركذ يتلا ناسحإلاو ناميإلاو e لاصخ

 وهو .اههوجو لمكأ ىلع هتابجاو ءادأب مايقلا يضتقي هلل حصنلا نإف ءًانید هلک

 لامك نودب كلذ ىتأتي الو كلذ نودب هلل ٌحصنلا اکی الف «ناسحإإلا ماقم

 لفاونب هيلإ برقتلا يف داهتجالا كلذ مزلتسيو «ةبحتسملاو ةبجاولا ةبحملا
 .ًاضيأ هجولا اذُه ىلع تاهوركملاو تامّرحملا كرتو هجولا اذه ىلع تاعاطلا

 ءنادبع مكدحأل ناك ول متيأرأ» :لاق ب ّىبنلا نع نسحلا ليسارم يفو
 «هنع باغ اذإ هل حصنيو «هنمتئا اذإ هيلإ يدؤيو «هرمأ اذإ هعيطي امهدحأ ناكف

 «؟ءاوس اناك هنع باغ اذإ هشغيو «هنمتثا اذإ هنوخيو «هرمأ اذإ هيصعَي رخآلا ناكو
 .ايندلا يبأ ْنبا هجرخ «لجو رع هللا دنع متنأ مكاذكف» :لاق ءال :اولاق

 )١( رازبلا هاور )١41( نمؤم ٍءىرما بلق نهيلع لغ ال ثالث» : ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم :

 نم طيحي مهءاعد ناف .مهتعامج موزلو «نيملسملا ةمئأل ةحصانملاو «لمعلا صالخإ
 «مهءارو .

- ۲۱۸ - 



 يلا نع هيبأ نع صوحألا ا ثيدح نم هانعم دمحأ مامإلا جرخو

 . )ا

 كل ناك اذإ ىرت الأ «فوخلا نم ٌلضفأ ٌبحلا : ضايع نب ليضفلا لاقو

 ًادهاش كحصني امهنم كّبحي يذلاف .كفاخي رخآلاو .كبحي امهدحأ نادبع

 فاخي امل تدهش اذإ كححصني نأ ىسع كفاخي يذلاو كاّيِإ هبحل ًابئاغوأ تنك

 . كحصني الو تبغ اذإ كشغيو

 صلاخلا ام : مالسلا هيلع ىسيعل نويراوحلا لاق : عيفر نب زيزعلا دبع لاق

 ؟هلل ٌحصنلا امف :اولاق ءهيلع سانلا َكَدَّمْحَي نأ بحت ال ام :لاق ؟لمعلا نم

 امهدحأ : نارمأ كل ضَرَع نإو ء«سانلا قح لبق ىلاعت هللا قحب أدبت نأ :لاق

 حوصنملل ريخلا ةدارإ يه ةلمج نع اهب ربعُي ًةملك ٌةحيصنلا : يباطخلا لاق

 هتصلخ اذإ : لسعلا تحصن :لاقي «صولخلا ةغللا يف حصنلا ٌلصأو : لاق «هل

 . عمشلا نم

 ةينلا صالخإو «هتينادحو يف داقتعالا ةحص : هناحبس هلل ةحيصنلا ىنعمف

 )١( «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو «85//1 «دنسملا» يف وه « حيحص ثيدح ۱۹/)٦۲۲(

 نب ورمع ءارعزلا وبأ انئّدح «ةنييع نب نايفس نع (۸۸۳) يديمحلاو «دمحأ قيرط نم
 يبنلل تلق : لاق «هيبأ نع « يمشجلا كلام نب فوع صوحألا يبأ همع نع ءورمع 5 :

 نأ ٌفلحأف «يمع ينب نم لجرلاينيتأي :تلق ««محرلا ىلإو هللا ىلإ» : لاق؟وعدت ام ىلإ

 كل ناك ول تيأرأ «ريخ وه يذلا تئاو «كنيمي نع رفكف» : لاق هيطعأ ال مث هّيطعأ ال

 امه له ‹كبذكیو كنوخي رخآلاو .كبذكي الو كنوخي الو كعيطُي امهدحأ ,نادبع

 :تلق :لاق «؟كبذكيو كنوخي يذلا مأ كيلإ ٌبحأ كبذكي الو كعيطي يذلا ؟ءاوس

 متنأ مكاذك» :لاق « ّىلإ ٌٍبحأ ثيدحلا ينقّدصيو ينبذكي الو يننوخي ال يذلا لب ءال

 .«لجو زع مكبر دنع
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 : هلوسرل ةحيصنلاو هيف امب لمعلاو «هب ٌناميإلا : هباتكل ةحيصنلاو « هتدابع يف
 ال لاو هغ هنو مهي ما اطيق هل ةعاطلا ليو ب ىدا
 . ىهتنا . مهحلاصم ىلإ مهداشرإ : نيملسملا

 ميظعت» باتك يف يزورملا رصن نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا ىكح دقو
 ىلع ٌديزم ال امب ثيدحلا اذه رسف هنأ ملعلا لهأ ضعب نع "«ةالصلا ردق

 : ملعلا لهأ ضعب لاق :رصن نب دمحم لاق . هظفلب انهاه هيكحن نحنو «هنسح

 : نيهجو ىلع يهو «ناك ْنَم هل حوصنملل بلقلا ةيانع وه ةحيصنلا ريسفت ٌعامج
 نم ةيانعلا ةدش يه : هلل ةضرتفملا ةحيصنلاف «ةلفان رخآلاو «ضرف امهدحأ
 . مّرح ام ةبناجمو «ضرتفا ام ءادأ يف هللا ةبحم عابتاب حصانلا

 نأ كلذو «هسفن ةبحم ىلع هتبحم راثيإ يهف «ةلفان يه يتلا ةحيصنلا امأو

 ناك ام رخؤيو «هبرل ناك امب أدبيف «هبرل رخآلاو «هسفنل امهدحأ ,نارمأ ضرع
 ی كلو ةلفانلاو نم ا ن
 .ةلمجلا مهفي ال نم ريسفتلاب مهفيل هضعب ركذنسو

 هل ًاقيطم ناك ام هحراوج عيمجب هضرف ٌةماقإو «هیهن ةبناجم اهنم ضرفلاف
 كلذ ريغ وأ «سبح وأ «ضرم نم هب ْتْلَح ةفآل هضرفب ةماقإلا نع رجع نإف
 : لجو رع هللا لاق «هل ةعناملا ةلعلا هنع تلاز ىتم هيلع ضرتفا ام ءادأ ىلع مزع
 يح َنوُقِفنُي ام نوُدجَي ال َنيِذَّلا ىَلَع الو ىضرملا ىلع الو ِءاَفَعَضلا ىلع سیلو
 مهامسف 4١[« :ةبوتلا] «ليبَس نم نينِسحُملا ىلع ام هلوُسَرو هلل اوُحَصن اذإ

 . مهسفنأب داهجلا نم اوُعنُم امل مهبولقب هلل مهتحيصنل نينسحم
 ٌحصنلا هنع عفرُي الو «تالاحلا ضعب يف دبعلا نع اهلك ٌلامعألا عفرت دقو

 الو ٍناسلب هحراوج نم ءيشب لمع هنكمي ال لاحب ضرملا نم ناك ولف هلل
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 «هبونذ ىلع مدني نأ وهو هبلقب هلل حصنلا هنع طقسي مل «ثياث هّلقع نأ ريغ « هريغ

 ٌريغ ناك الإو «هنع هاهن ام ٌبنتجيو هيلع هللا ضرتفا امب موي نأ حص نإ يونيو

 .هبلقب هلل حصان

 نمو «هبر رمأ نع سانلا ىلع هبجوأ اميف ب هلوسرلو هلل حصنلا كلذكو

 هللا َعاطأ نم ةعاط ٍّبحُيو . يصاعلا ةيصعمب ىضري ال نأ هلل بجاولا حصنلا

 . هلوسرو

 لَك ىلع هللا راثيإب دوهجملا لذبف «ضرف ال ٌةلفان يه يتلا ٌةحيصنلا امأو
 نأل «هريغ نع لضف جماد يف نوكي ال ىتح حراوجلا رئاسو بلقلاب بوبحم

 و مايقلا يف ناك ام ٌلُكب ماقو ةياع همنا رو 5 «دهتجا اذإ حملا

 ىلع حصان وهف «داهتجالا نودب هلل لْفنت نمو «هبرل حصانلا كلذكف «هتبحمو
 .هلامكب حصنلل قحتسم ريغ «هلمع ردق

 «قلاخلا مالك وه ذإ «هردق ميظعتو هبح ةدشف « هللا باتكل ةحيصنلا امأو

 ام يناعم بلطل هتوالت دنع فوقولاو هربدتل ةيانعلا ةدشو «همهف يف ةبغرلا ةدشو

 دابعلا نم ٌحصانلا كلذكو «همهفي ام ّدعب هل هب موقيو «هنع همهفي نأ هالوم ّبحأ

 امب هيلع موقيل همهفب ينع «هنم ٌباتك هيلع درو نإو «هحصني نم َةْيِصَْو مهفي
 هب رمأ امب هلل موقيل همهفي ىنعي «هبر باتكل حصانلا كلذكف «هيلإ هيف هب بتك

 قلختلاو «هل ةبحملاب هتسارد ميدو دابعلا يف مهف امّرُسْدَي مث « ىضريو بحي امك
 . هبادأب بذأتلاو ,هقالخأب

 هترصنو هتعاط يف دوهجملا لذبف «هتايح يف ةي لوسرلل ةحيصنلا امأو
 ةيانعلاف : هتافو دعب امأو .هتبحم ىلإ ةعراسملاو هدارأ اذإ لاملا لذبو «هتنواعمو

 ةّدشو «هب مايقلا موزلو «هرمأ ميظعتو «هباداو هقالخأ نع ثحبلاو ,هتنس بلطب

 ةرثأل اهعيض نم ىلع بضغلاو «هتنس فالخب نّيدت نّمع ضارعإلاو .بضغلا
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 ةرجهو وأ ءرهصوأ «ةبارق نم ٍليبسب هنم ناك ْنَم ّبحو ايي ايدي ناك تاو ايند

 هيز يف هب هبشتلاو مالسإلا ىلع راهن وأ . ليل نم ةعاس ةبحص وأ ؛ةرصن وأ

 . هسابلو

 چ «مهلدعو مهدشرو مهحالص ٌّبحف ن ةمثأل ةحيصنلا اما

 هللا ا يعاب ناب , مهيلع ةمألا قارتفا , مهيلع ةمألا م

 رع هللا ةعاط يف مهزازعإ حو «مهيلع ٌجورخلا ىأ د نمل قلات «لجو رع

 . لجو

 ام مهلو هركيو «هسفنل بحي ام مهل بحي ناف ملل ضا اار

 «مهنزحل َنّزْحَيو «مهريبك َرفويو «مهریغص ّمحريو «مهيلع َقْفشُيو .هسفنل ٠ هركي
 كلذ يف ناك نإو . مهراعسأ صخرك هايند يف كلذ هّرض نإو , مهحرفل ح حرفيو

 هوركمو ىذأ لك عفدو « مهودع ىلع مهرصنو . مهيلع معنلا ماودو مهتفلإو

 . مهنع

 حصانلا ٌمايق ٌُنمضتت ةعماج ةملك ةحيصنلا :“حالصلا نب ورمع وبأ لاقو

 العفو ةدارإ ريخلا هوجوب هل حوصنملل

 ههيزنتو «لالجلاو لامكلا تافصب و هدیحوت : ىلاعت هلل ةحيصنلاف

 فصوب هباحمو هتاعاطب ُمايقلاو «هيصاعم ٌبنجتو ءاهفلاخيو اهذاضُي امع
 «كلذ ىهاض امو ىلاعت هب رفك ْنَم داهجو هيف ضغبلاو هيف ٌبحلاو « صالخإلا

 خلا «كلذ ىلإ ءاعدلاو

 «هتوالت َّقَح هتوالتو «ههیزنتو هميظعتو هب ناميإلا :هباتكل ةحيصنلاو

 نم هتيامحو .طلغلاو لالخإلا نم ملسم حيحص ةنايص» هباتك يف ۲۲۳٤۲۲-۲ص )١(

 .«طقّسلاو طاقسإلا
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 ٌبذو ؛هيلإ ًءاعدلاو .هتايآ ٌربدتو .هلاثمأو همولع مُفت «هیهاونو هرماوأ عم ُفوقولاو

 .هنع نيدحلملا نعطو نيلاغلا فيرحت

 ,ةليجبتو هريقوتو هب ءاج امبو هب ناميإلا :كلذ نم بيرق هلوسرل ٌةحيصنلاو
 هاداع نم ةاداعمو اهرشنو اهمولع ةراشتساو هتنس ءايحإو «هتعاطب كسمتلاو

 هلآ ةبحمو هبادآب ٌبدأتلاو «هقالخأب ٌقلختلاو ءاهالاوو هالاو نم ٌةالاومو ءاهاداعو
 . كلذ وحنو هتباحصو

 هيف مهتعاطو «قحلا ىلع احم نييلسلا ةا فلا

 مهل ءاعدلاو «مهيلع بوثولا ةبناجمو «فطلو قفر يف مههيبنتو «هب مهريكذتو

 . كلذ ىلع رايغألا ثحو قيفوتلاب

 ومأ مهميلعتو «مهحلاصم ىلإ مهُداشرإ :نيملسملا ةماعل ٌةحيصنلاو

 ٌبذلاو «مهئادعأ ىلع مهترصنو « مهتالخ ّدسو «مهتاروع رتسو « مهايندو مهنيد

 مهل هركيو هسفنل بحي ام مهل ٌبحي نأو «مهل دسحلاو شغلا ةبناجمو «مهنع
 .هركذ ام ىهتنا . كلذ هباش امو «هسفنل ههركي ام

 ميلعتو مهريقف ٌراشيإ مهنع هوركملاو ىذألا عفدب مهحصن عاونأ نمو
 ىلإ مهدر يف فطلتلاب لمع وأ لوق يف قحلا نع مهنم غاز نم درو «مهلهاج

 ممداسف ةلازإل ةبحم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف مهب قفرلاو «قحلا

 قلخلا اذه نأ تددو E RE «هایند رر لوصحب ولو

 اي : لوقي زيزعلا دبع نب رمع ناكو « ضيراقملاب ضرف يمحل نإو هللا اوعاطأ

 ينم عقو «ةنسب مكيف تلمع املكف هب مُتلمعو هللا باتكب مكيف ٌتلمع يئتيل

 . يسفن جورخ اهنم ٍءيش ٌرخآ نوكي ىتح وضع

 در  ءاملعلا هب صتخي امم وهو  هلوسرو هباتكو ىلاعت هلل حصنلا عاونأ نمو

 ءاهلك ءاوهألا فلاخُي ام ىلع امهتلالد نايبو «ةنسلاو باتكلاب ةلضملا ءاوهألا
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 ىلع ةنسلاو باتكلا ةلالد ُنايبو ءءاملعلا تالز نم ةفيعضلا لاوقألا ذر كلذكو

 لاح نيبتب هنم حصي مل امو للك ّىبنلا ثيدح نم ّحص ام نايب كلذ نمو ءاهذر

 نيذلا مهتاقث نم طلغ ْنَم طلغ نايبو «لبقُت ال نمو مهنم هتاياور ُلَبقَت ْنَمو هتاور

 مهتياور لبقت

 : للك لاق امك «هرمأ يف هراشتسا نمل حصني نأ حيصتلا لونا ٍمظعأ نم

 ٌّقح نم نإ» : ثيداحألا ٍضعب يفو “«هل ٌمَصْيلف ىاخأ مكّدحأ 3-1 اذإ»

 هبيغ يف ركذ اذإ هنأ :كلذ ىنعمو «ٌباغ اذإ هل حصني نأ ملسملا ىلع ملسملا

 «كلذ نع هفك «هبيغ يف هاذأ ديري نم ىأر اذإو .هنع دريو «هرصني نأ ءوسلاب

 هروضح يف حصنلا رهظي دق هنإف , حصنلا قدص ىلع لدي بيغلا يف حصنلا ناف

 .هبيغ يف هشغيو ءاقلمت

 بت امب هرمأت ىتح كيخال كتحيصن نح بَ نل كن :نسحلا لاقو

 متئش نإ هديب يسفن يذلاو : لك ّيبنلا باحصأ ضعب لاقو : نسحلا لاق .هنع
 نوببحُيو هدابع ىلإ هللا نوببحي نيذلا هللا ىلإ هللا دابع ٌبحأ نإ هللاب مكل ّنمسقأل

 . ةحيصنلاب ضرألا يف نوعسيو « هللا ىلإ هللا دابع

 و ی دم يف كارو 6
 اميف سلاجملا ُبرقأ هّسلجمو « ةمايقلا موي رمزلا لو هترمز «ءارمألا ىلع ٌرمؤُم
 مهداهتجا لوط نم نوبحملا ّمأسي نلو «داهتجالاو ةبرقلا ىهتنم ةبحملاو كانه

 .ًابيرق مدقت دقو « حيحص (۱)

 ةخبس نم :ليقو «ةرصبلا ةخبس نم يرصبلا بوقعي وبأ يخبسلا بوقعي نب دقرف وه (۲)
 ناك : يدع نبا لاق . تابنلا هيف تبني ال ةحولم هيف يذلا بارتلا يه :ةخبسلاو .ةفوكلا

 نوعاطلاب تام : دعس نبا لاقو «ثيدحلا ريثك وه سيلو «ةرصبلا لهأ يحلاص نم ُذَعُي

 تدخلا كتم انعم ناو ةو نفر ىدخ] م

 هجام نباو يذمرتلا هل ىور «بيذهتلا» لاجر نم وهو :تلق
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 هدابع نيب نوشمي «هقلخ ىلإ هنوببحيو «هرکذ نوبحیو هنوبحي «لجو رع هلل

 هللا ءايلوأ كئلوأ « حئاضفلا ودبت موي مهلامعأ نم مهيلع نوفاخيو « حئاصنلاب

 . هئاقل نود مهل ةحار ال نيذلا كثلوأ «هتوفص ُلهأو هؤابحأو

 هنع هللا يضر ركب وبأ قاف ام : ينزملا ركب يبأ لوق يف َةّيَلُع ْنبا لاقو

 يذلا : لاق «هبلق يف ناک ء يشب نكلو «ةالص الو موصب ةي هللا لوسر تاحصأ

 .هقلخ يف ةحيصنلاو « لجو رع هلل ٌبحلا هبلق يف ناك

 «مايصلاو ةالصلا ةرثكب كردأ ْنَم اندنع كردأ ام : ضايع نب ٌليضفلا لاقو

 . ةمألل حصنلاو «رودصلا ةمالسو ‹سفنألا ءاخسب اندنع كردأ امنإو

 . هلل حصنلا :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ : كرابملا نبا لثسو

 . كيف هللا فاخ ْنَم كل سانلا حصنأ :لاقي ناك مف لاقو

 ْنَم : مهضعب لاق ىتح ًارس هوظعو «دحأ ةحيصن اودارأ اذإ ٌفلسلا ناكو

 امنإف سانلا سوؤر ىلع هظعو نمو « ةحيصن يهف « هنيبو هني اميف هاخنأ ظعو

 . هخبو

 .ريعيو كتهي رجافلاو « ٌحَصنيو رتسي نمؤملا :ليضفلا لاقو

 هيخأ نم لجرلا ىأر اذإ مكلبق ناك ْنم ناك :داور يبأ نب زيزعلا دبع لاقو

 هبحاصب قرخي ءالؤه دحأ نإو «هيهنو هرمأ يف رجؤيف «قفر يف هرمأي ائيش

 . هرتس كتهيو هاخأ بضغتسيف

 نع هيهنو «فورعملاب ناطلسلا رمأ نع امهنع هللا يضر سابع ُنبا لئسو

 . هنيبو كنيب اميفف «ّذب الو العاف تنك نإ :لاقف نكنملا

 حصن هيلعو «يمذلا حصن ملسملا ىلع سيل : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 *يملسمل | ةعامجل حصني نأو ‹ملسم لكل حصنل او» : ٌةِكَع ّيبنلا لاقو . ملسملا

 . «مهتماعو
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 نماثلا ثيدحلا

 تاقا نأ ترم : لاَ كي هللا لوُسَر نأ امُهْنَع ىلاعَت هللا يضر َرَمُع نبا ْنَع

 ةالصلا اوميقيو هللا لوت ادّمَحُم ّنأو هللا الإ لإ الل ْنأ اوُدَهشَي ىتح 0

 یب لإ مُهّلاومأو مهءامد ينم نم اوُمَصَع كلذ اولَعَف اًذإف ,ةاكرلا اوت

 .ملسمو ٰيراخبلا هاور «ىلاعت هللا ىلع مهباسحو 3 3

 نب ديز نب دمحم نب دقاو ةياور نم «نيحيحصلا» يف هاجرخ ثيدحلا اذه

 .رمع نب هللا دبع هدج نع «هيبأ نع «رمع نب هللا دبع

 . ملسم نود يراخبلا اهب درفت ةظفللا هذه «مالسإلا حب الإ» : هلوقو

 حيحض# يف ةد وجو نما 375 يلا نغ ثيلحلا اذه ىنعم يور دقو

 اوُدَهْشَي ىتح ساتل ٌلتاقأ نأ ٌثرمأو : لاق ِهيِلكَي يبنلا نع 3 ٍسنأ نع .«يراخبلا

 ناو هنا الإ هلإ ال نأ اوُدِهَش اذ .ةلوسرو دبع دمحم ناو شل لِ هلإ ال نأ

 تمرح ُدَقف ءانتځیبذ اوُلكأو ءانتلبق اوُلَبقَبَساَو ءانئتالَص اوُلَصو ءهللا لوز ادن

 0 الإ مهلاومأو مهؤامد انيلع

 امثإ» : لاق ۰ هلك يبنلا نع «لبج نب ذاعم ثيدح نم دمحأ مامإلا جّرخو

 الإ هلإ ال نأ اوُدهْشَيو ءةاكزلا اوتويو .ةالصلا اوميقي ىتح سانلا لتاقأ نأ تّرما ك E 24و 0 7 7 عمم

 هجيرخت مامت رظناو «(١ا/ه) نابح نبأ هححصو (۲۲) ملسمو ‹() يراخبلا هاور )١(

 مامت رظناو ‹(°9۸4) نابح نبا هححصو 0/207 )۳۹۲)و )۳۹۱( يراخبلا هاور ةقز
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 اوُمّصتعا دقف «كلذاوُلَعفاذإف < هلوسرو هدبع ًادمحم نأو «هل يرش ال هدحو هللا

 .20«لجو رع هللا ىلع مهباسحو اين ب مهلاومأو مهءامد اومِصَعو

 ارا هجام نبا هجرخو

 نم روهشملا نكلو ءاضيأ هنع هللا يضر ةريره 00

» يفف ةاكزلا ءاتيإ الو ةالصلا 2 :ٌركذ هيف سيل ة هريره يب أ ةياور
 (”(نيحيحصلا

 الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا تاق نأ ُثرمأ» : : لاق لك ّيبنلا نأ ةريره يبأ نع

 يعدم .هقحب الإ ةو هلام ينم صع هللا الإ هلإ ال ن هللا

 نارتو للا الإ هلإ ال نأ اودّهْشَي ىتح» : ملسمل ةياور يفو (ّلجو رع هللا

 ا

 ظفلب لَم ّيبنلا نع «هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ًاضيأ ملسم هجرخو

 تسل ركذم تلا امْنِإ رك أ رق مث : ةر و لوألا ةريره يبأ ثيدح

 .[؟١ :ةيشاغلا] ”4رطيصمب ْمِهِيَلَع

 قيرط نم (۷۲) هجام نباو ,رضنلا يبأ قيرط نم ۲٤۲۹/۰ دمحأ هاور «هریغل نسح (۱)

 «ةدابع نب حور قيرط نم (۷) «ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نباو ,فسوي نب دمحم

 دبع نع « مهئعرأ ا يبأ نب روصنم قيرط نم ۱-۲۳۴ ينطقرادلاو

 .ذاعم نع« منع نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش نع «مارهب نب ديمحلا

 .25» ةقرو «ةجاجزلا حابصم» يف هدانسإ يريصوبلا نّسحو

 )۱۷٤(. نابح نبا هححصو «(۲۱) ملسم هاور (۲)

 )1١5(. نابح نبا هححصو .((565١)و (۱۳۹۹) يراخبلا هاورو

 نابح نبا هححصو )٠١(. ملسمو «(٥۸٣۷۲)و (٤۷۲۸)و (5474) يراخبلا هاورو

(۷). 

 .(۲۱۸) نابح نبا هححصو ,(؟١) ملسم هاورو

 */٠١. «دنسملا» يف وهو «(۲۱) ثيدحلا رثإب ملسم هاور (")
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 َلوسر ٌتعمس :لاق هيبأ نع « يعجشألا كلام يبأ ثيدح نم ًاضيأ جّرخو
 هلام مرح هللا نود نم ُدَبْعُي امب رو هللا الإ هلإ ال :ّلاق ّْنَم» :لوقي لكك هللا
 .©2(لجو رع هللا ىلع هباسحو همدو

 ضرف َلْبَق مالسإلا لّوأ يف اذه ناك :لاق هنأ ةنييع نب نايفس نع يور دقو
 نايفس نع هتحص يفو .ًادج فيعض اذهو «ةرجهلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا

 رخأت مهضعبو «ةنيدملاب هلك يبنلا اوبحص امنإ ثيداحألا هذه ةاور نإف ءرظن
 . همالسإ

 لوقلا اذه دنع ناك هنأ ىلع لدي «مُهّلاومأو مُهَءامد ينم اوُمَصَع» : هلوق مث
 و وا خم لك او الا ىبأ نم لتقبو «لاتقلاب ًارومأم

 يف ٌلوخدلا ديري هءاج نم لَك ْنِم لبقي ناك ةي ّيبنلا نأ ةرورضلاب مولعملا
 ىلع ركنأ دقو ءًاملسم هلعجيو «كلذب هَّمَد ْمِصْعَيِو .طقف نيتداهشلا مالسإلا
 هريكن ٌدتشاو .تفيسلا هيلع عفر امل هللا الإ هلإ ال :لاق نمل هّلتق ديز نب ةماسأ
 . هيلع

 ةاكزلاو ةالصلا مزتلي نأ ًمالسإلا ديري هءاج ْنَم ىلع طرتشي ةا نكي ملو

 اهيلع ًةقدص ال نأ ةي هللا لوسر ىلع ٌفيقث تطرتشا :لاق رباج نع «دمحأ
la 

 .2(نودهاجيو نوقدصيس» : لاق ل هللا لوسر نأو .داهج الو

 فالك ّيبنلا ىتأ هنأ مهنم لجر نع يثيللا مصاع نب رصن نع اضيأ هيفو

 .©هنم لبقف «نيتالص الإ يلصي ال نأ ىلع ملسأف

 )١( دمحأو (۲۳) ملسم هاور ٤۷۲/۳ .

 ) )۲فيعض وهو «ةعيهل نب هللا دبع هدنس يفو 2141/7 دمحأ هاور .

 )*( دمحأ هاور 7/7  21٠يئاسنلاو .)°۳) يسلايطلاو ٠ حرش» یف يواحطلاو =

-7158- 



 ا 8 م حصي : 3 وا هذهب دمحأ 0 ذخأو

 ها ا .«:ًامئاق الإ حا ال نأ ىلع ب ينل علان

 . ٩ عوكر ريغ

TSنكي مل  

 اتناكو ماكل ءاتيإو ,ةالصلا ماقإب الإ مالسإلا لا هباجأ نم لبقي لک ٌيبنلا

 ذإف» رغ هللا لر كلذو «مالسإلابو كي ٍدَمحمب رقأ نم ىلع نيتضيرف

 اذهو [ ۳ : ةلداجملا] و ةاكّزلا اوتاو ةالَصلا اوميقأف مكيلع هللا تاتو لع ١

 مالسالا يف لخد ًادحأ رقي نكي مل هنأ هنم ٌدارملاف .هتوبث ريدقت ىلعو «تبثي

 . حيحص هدانسإو ءانقيقحتب 7١( 4) مقر «راثآلا لكشم =

 . ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو 2758و 76/8 دمحأ هاور (۱)

 ١96/1١ «راثآلا لكشم حرش» يف هللا همحر يواحطلا اهركذ ةثالث تاليوأت دحأ اذهو (۲)

 -1١95:-

 لاح نمو « مايقلا لاح نم توملاب رورخلا هب ديرأ انه رورخلا نأ : يناثلا ليوأتلاو

 لوسر هيلع عياب ام نأ ربخأف ءدوعقلا نمو «مايقلا نم اهيلإ ٌرْخَي يتلا ضرألا ىلإ دوعقلا
 يذلا مايقلا كلذ همايقب ديري «مالسإلا وهو هيلع مئاق وهو الإ تومي ال مالسلا هيلع هللا

 كيلإ هدي ال رانيدب نمت نإ ل نم مهنمو# : باتكلا لهأ يف ر ىلاغت كلا لإق اک ةزعلا وف

 .هنم هذخأ بلطو «هيدل ةبلاطملاب يأ ٥ ا لآ] «ًامئاق هيلع تمد ام الإ

 وهو «تاعيبلا فرشأ يهو «توملا ىلع تناك يي هتعيابم نأ :ثلاثلا ليوأتلاو

 اهوصعم ناك ةا هلا لوسر نآل ؛مالّسلا هيلع هللا لوسر ريغ هيلع عاب نأ زوجي ال يذلا

 .كلذك سيل هريغو «هتعيابم ىلع هتعيب تتبث يتلا لاحلا ٌلاوز هنم ٍموهوم ريغ

 . يقرلا يقرعلا ناورم نب ةورع هدنس يفو ۰۹٥/۱ «ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نبا هاور (۳)

 - ناطقلا رواد نب نارمع همساو  ماوعلا وبأو «يوقلاب سيل ًايْمُأ ناك : ينطقرادلا لاق

 . ماهوأ بحاص
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 نأ نميلا ىلإ هثعب امل ًاذاعم رمأ لي هنإف ىح اذهو ةاكزلاو ةالّصلا كرت ىلع
 ةالصلاب مهملعأف «كلذل اوعاطأ ْمُه ْنِإ» :لاقو ءنيتداهشلا ىلإ وأ مُهَوُعدي
 ماقإب كلذ دعب رمأ مالسإلا يف هلوخدب ًاملسم راص نم نأ هّدارمو «ةاكزلاب مث
 ةيقب نيتداهشلا عم هل ركذي مالسإلا نع هلأس نم ناكو ,ةاكزلا ءاتيإب مث «ةالصلا

 لاق امكو «مالسإلا نع هلأس امل مالسلا هيلع ليربجل لاق امك « مالسإلا ناكرأ
 . مالسإلا نع لأسي سأرلا رئاث هءاج يذلا ٌيبارعألل

 نأ نيبتيو «بابلا اذه ثيداحأ ظافلأ نيب , عمجلا رهظي هانررق يذلا اذهبو

 كلذب ريصيو ءامهب ىتأ نم ْمِصْعَت امهدرجمب نيتداهشلا يتملك نإف «ٌنح اهلك
EEعئارشب ماقو ءةاكزلا ىتاو «ةالصلا ماقأ نإف ,مالسإلا يف لحد اذإف  

 «ناكرألا هذه نم ءيشب ٌلخأ نإو .مهيلع ام هيلعو «نيملسملل ام هلف ,مالسإلا

 .اولتوق ةعنم مهل ةعامج اوناك نإف

 «نيتداهشلاب يتأي ىتح لتاقُي رفاكلا نأ ثيدحلا ىنعم نأ مهضعب ّنظ دقو
 , عورفلاب رافكلا باع ىف ةن كلذ اولعجو «ةاكزلا ّيتؤيو ءةالصلا م ميقيو

 يفو ءاذُه فالخ ىلع لذت رافكلا لاتق يف يي ّيبنلا ةريسو «رظن اذه يفو

 بيخ موي ًايلع اعد كي يا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص
 1 ًائيش ٌيلع راسف «كيلع هللا تفي یتح تفل الو شما» :لاقو ةيارلا هاطعأف

 ىلع مهلتاق» :لاقف ؟سانلا لاق اذام ىلع هللا لوسر اي :خرصف «فقو
 اومَصَع دقف «كلذ اوُلَعف اذإف هللا ل ادي ناو لا ل هلإ ال نأ اودهشي

 دّرجم لعجف لجو رع هللا ىلع مُهُباسحو ءاهّقحب الإ مهلاومأو مُمَءامد كنم
 ٌعانتمالا اهقح نمو ءاهقحب الإ لاومألاو سوفنلل ةمصاع نيتداهشلا ىلإ ةباجإلا
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا همهف امك مالسإلا يف لوخدلا دعب ةاكزلاو ةالصلا نم

 .(؟105) ملسم هاور )١(

 م1777 2



 نم ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإ نم نيعنتمملا ةعامجلا لاتق ىلع لدي اممو
 م ر e ةت 2 0 . . 5

 # مهليبس اولخف ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقاو اوبات نإف# : ىلاعت هلوق نارقلا
 2ه ص ج ف و £ وه و

 يف مكناوخإف ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقاو اوبات نإف# : ىلاعت هلوقو ٠[ : ةبوتلا]

 ُنيّدلا َنوكيو ٌةئتف نوكت ال ىتح موتو : ىلاعت هّلوقو ١١[ : ةبوتلا] (نيدلا
 ُهل نیصلخُم هللا اوُدبعَيل الإ اورما امو : یلاعت هلوق عم [۱۹۳ :ةرقبلا] هلل

 . [8 :ةنيبلا] ميلا نيد َكِلذو ةاكّزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقُّيو ءافتح نيّدلا

 عمس ْنِإف َحبصُي ىتح مهيلع ُرْعُي مل ًاموق ازغ اذإ ناك هب يبنلا نأ تبثو

 ناكو . مالسإلا يف اوُلخد دق اونوكي نأ لامتحا عم .«”مهيلع راغأ الإو ًاناذأ

 .© أدحأ اولتقت الف ا متيأر وأ ًانذؤم يش نإ» :هايارس يصوُي

 عمسي ملو مهيلع راغأف «ربنعلا ينب نم موق ىلإ ” نصح نب ةنييغ ثعب دقو

 . كلذ لبق اوملسأ دق مهنأ اوعّدا مث ءًاناذأ

 ءةاكزلا اوُدأو « هللا ٌلوسر ينأو هللا لإ هلإ ال نأ ةداهشب اوُرقأف :ٌدعب امأ ُمالس
 .«© امهريغو يناربطلاو رازبلا هجّرخ «مكّوَرغ الإو ,دجاسملا اوطخو

 )١( يراخبلاو ء#169/8 دمحأ هاور )5١١(.

 ماصع نبا هدنس يفو )١6494(. يذمرتلاو (758) دواد وبأو ,775/85 دمحأ هاور (۲)

 .بيرغ نسح : يذمرتلا لاق دقف كلذ عمو «فرعي ال : ينيدملا نبا لاق . ينزملا

 نم ناكو «ةبحص هل :نكسلا نبا لاق .ءيرازفلا ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع وه (۳)

 هثعبو .فئاطلاو ًانينح دهشو اهدهشو .حتفلا لبق ملسأ «ةياور هل حصت ملو « ةفلؤملا
 لامو ءركب يبأ دهع يف دترا نمم ناك مث «ربنعلا ينب ضعب ىبَسف .ميمت ينبل ةَ ٌيبنلا

 «ةباصإلا» . يداوبلا ناكس ءافج هيف ناكو ءمالسإلا ىلإ داع مث «هعيابف ,ةحلط ىلإ

01-00/۲۳ . 

 )٤( رازبلا هاور ) )۸۸٠ةقرو «نيرحبلا عمجم» يف امك «طسوألا» يف يناربطلاو 7/١ نم =
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 اوماقأ نإف ءمالسإلا يف نيلخادلا لاح ربتعي ناك هنأ ىلع 0 هلك اذهف

 رمعو ركب يبأ رظانت عقو اذه يفو « مهلاتق نع عنتمي مل الإو ةاكزلا اوتآو ءةالصلا
 ايل :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف امك امهنع هللا يضر

 , برعلا َنِم رفك ْنَم رفكو «هدعب قيدصلا ركب وبأ فلختساو ل هللا لوسر يفوت
 ٌلتاقأ نأ ُترمأ» : لكي هللا ٌلوسر لاق دقو سانلا ُلتاقث فيك :ركب يبأل رمع لاق
 هلام ينم مَصَع دقف هللا الإ هلإ ال :لاق نمف هللا الإ هّلإ ال : اولوقي ىتح سانلا
 قرف نم ّنلئاقأل هللاو :ركب وبأ لاقف «لجو رع هللا ىلع هباسحو هقحب الإ هّسفنو
 ىلإ هنوُدؤي اوناك ًالاقع ينوعنم ول هللاو .لاملا ٌقح ةاكزلا نإف ةاكزلاو ةالّصلا نيب
 هللا نأ ٌتيأر نأ الإ وه ام هللاوف :رمع لاقف «هعنم ىلع مهتلتاقل لكي هللا لوسر
 .0قحلا هنأ ٌتفرعف لاتقلل ركب يبأ ردص حرش دق

aلاتق نأ ىلع ٌلدف «هقحب الإ» : هلوق نم مهلاتق ذخأ هنع هللا  
 يضر رمعو ..بجاولا لاملا ٌقح ءادأ هقح نمو ءزئاج هقحب نيتداهشلاب یت

 لّوأ مومعب ًاكسيمت ايندلا يف مدلا مصعي نيتداهشلاب نايتإلا درجم ن 0

 رانلا لوخد نم عنتما نيتداهشلاب ىت ا نم نأ سانلا نم ةفئاط نظ امك ثيدحلا

 عجر رمع نإ مث «كلذ ىلع رمألا سيلو «تدرو ظافلأ مومعب اكسمت ةرخآلا يف
 .هنع هللا يضر ركب يبأ ةقفاوم ىلإ

 لاق ركب ابأ نأ يهو :ةدايزب رمعو ركب يبأ رظانت ةصق "”يئاسنلا جرخ دقو

 دادشوبأ ينثدح « يطبحلا ةزمح يبأ دايز نب زيزعلا دبع نع « ليعامسإ نب ىسوم قيرط =
 . . ل هللا لوسر باتك انءاج :لاق  نامع ىرق نم ةيرق ءاَمَد لهأ نم لجر -

 ال نم هيفو لسرم وهو :رازبلا ىلإ هبسن نأ دعب 54/* «عمجملا» يف يمثيهلا لاق
 ترعب

 . ىسوم هب درفت .دانسإلا اذهب الإ دادش يبأ نع ىوري ال : يناربطلا لاقو

 .ًابيرق هجيرخت مدقت (۱)
 .١؟4/ه (5

 5 فسر



 لإ ال نأ اوُدِهِشَي ىّبح سالا لتاقأ نأ ترمأ» : هلي هللا ٌلوسر لاق امنإ :رمعل

 يف ةميزخ نبا هجرخو «ةاكزلا اوتؤيو «ةالصلا اوميقُيو « هللا لوسر ينو هللا الإ

 ةمئا هلاق او دانس ناطقلا نارمغ اهبف اطخأ ةياورلا هله كلو 03 خي

 ملو « يئاسنلاو يذمرتلاو متاح وبأو ةعرز وبأو ينيدملا نب يلع مهنم «ظافحلا

 لاق امنإو ءرمع الو ركب يبأ دنع ظفللا اذهب ةي ّيبنلا نع ثيدحلا اذه نكي

 اذهو ءلاملا ٌّقح ةاكزلا نإف ,ةاكزلاو ةالصلا نيب قّرف نم َنلتاقأل هللاو :ركب وبأ

 ّقحب الإ» :ةياور يفو .«اهقحب الإ» ثيدحلا يف هلوق نم  ٌملعأ هللاو  هذخأ
 نأ هقح نم نأ امك «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ مالسإلا قح نم لعجف «مالسإلا

 . «اهقحب الإ» : هلوقب ىنثتسا امم كلذ لك لعجو «دودحلا بكتري ال

 لدي ءلاملا ٌقح ةاكزلا نإف ءةاكزلاو ةالصلا نيب قّرف ْنَم َنلتاقأل : هلوقو

 يتلا ةاكزلا كرت نم كلذكف تدا نافل لااا ءةالصلا كرت نم نأ ىلع

 :لاملا ٌقح يه

 الصأ هلعج هنأل هيلع عمجم رمأ ةالصلا كرات لاتق نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو

 نم ذخأ امنإو رمع هب جتحا يذلا ثيدحلا يف ًاروكذم وه سيلو « هيلع ًاسيقم
 . مالسإلا قوقح نم كلذ ّلكو ءاهقح نم اهنأل ةاكزلا كلذكف «اهقحب الإ» : هلوق

 مَآ نع «ملسم یھ يف امب ةالصلا كرت ىلع لاتقلا ىلع ًاضيأ لدي

 نمف «نوركنتو نوفرعتف ارم مكيلع لَمْعَتسْي» :لاق لب ّيبنلا نع ةملس

 لوسر اي :اولاقف «عباتو يضر نم نكلو يع دقف هرک نمو «ءیرب دقف «ركنأ
 .©اوّلص ام الو :لاق ؟ يان الأ هللا

 )١( مقر )77437(.

 )۲( ملسم هاور )١1865( دواد وبأو )41755(.
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 كرت ىلع «”نولتاقي امك اهيلع اولتاقُي نأ مالسإلا ناكرأ رئاس كرت نم مكحو
 . ةاكزلاو ةالصلا

 ثعب قيّدّصلا ركب ابأ نأ عقسألا نب يلع نب ةلظنح نع باهش نبا یورو

 نم ةدحاو كرت نمف « سمح ىلع ّسانلا لتاقي نأ هرمأو .ديلولا نب دلاخ
 نأو هللا الإ هلِإ ال نأ ةداهش :سمخلا ىلع لتاقت امك اهيلع هلتاقف < «سمخلا
 .ناضمر موصو «ةاكزلا ِءاتيإو ءةالصلا ماقإو « هللا لوسر اديك

 ّجحلا اوكرت سانلا نأ ول :باطخلا نب ٌرمع لاق :ريبج نب ديعس لاقو

 ةفئاطلا لاتق يف ٌمالكلا اذهف .ةاكزلاو ةالصلا ىلع مهلتاقن امك « هيلع مهانلتاقل

 . تابجاولا هذه نم ءيش نع ةعنتمملا

 نم عنتمملا لتي لتقُي هنأ ىلع ءاملعلا ٌرثكأف ءاهنع عنتمملا دحاولا ّلتق امأو

 كلذ ىلع ُلدَّيو ,مهريغو «ديبُع يبأو دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو «ةالصلا
 يبنلا نذأتسا ديلولا ّنب دلاخ نأ ّيردخلا ديعس يبأ نع ")2 «نيحيحصلا» يف ام

 لضم نم مكو : دلاخ لاقف «يلص نوک نأ هلعل ءال» :لاقف «لجر لتق يف يي

 نع بَ نأ رموأ مل ينإ» : ل هللا ٌلوسر لاقف «هبلق يف سيل ام هناسلب لوقي
 . «مهنوطب شا الو ٍسانلا بولق

 نم الجر نأ رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع «دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 ُيبنلا لاقف «نيقفانملا نم لجر لتق يف هنذأتساف لك ّيبنلا ىتأ هنأ هئّدح راصنألا

 سيلأ» :لاق ل ةداهش الو .ىلب :لاق ؟«هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهْشَي سيلأ» : هلك

 نع هللا يناهن نيذلا كئلوأ» :لاق .هل ةالص الو «ىلب :لاق ؟«يلصي

 . «مهلتق

 .اهتابثإ ةداجلاو «نونلا فذحب «اولتاقي» :(ب)و (أ) يف )١(
 )٠١54( )۱٤٤(. ملسمو ,(57"ه1) يراخبلا (۲)

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو ٤۳۲/۰-٤۳۳ دمحأ هاور (۳)
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 نم عنتمملا لتقي :لاق نمل نالوق هيفف ءةاكزلا ءادأ نم عنتمملا ّلتق امأو

 :ةالصلا لعف

 نبا ثيدحب هل لدو ديحأ نع روهشملا وهو ءًاضيأ لتقي :امهدحأ

 .اذه رمع

 يعفاشلا لاقو «هكرتب لتقي : هنع ةياور يف دمحأو كلام لاقف موصلا امأو

 يف امم هريغو رمع نبا فدخل ل «كلذب لتقي ال : ةياور يف دمحأو

 يبأ ةياور يف دمحأ لاق اذهلو ءموصلا ركذ اهنم اهنم ءيش يف سيل هنإف هأنعم

 ا ا و :تلق AS : بلاط

EEمدلا لالح رفاك وهف « مايصلا وأ ةالصلا و أ نيتداهشلا كرت نم نإ  

 ىلع مالسإلا ينب» ثيدح حرش يف هركذ قبس دقو . جحلاو ةاكزلا فالخب

 .(سمخ

 انباحصأ سم «ناتياور هكرتب لتقلا يف دمحأ نعف ف «جحلا امأو

 توملا هنظ ىلع بلغو هرخأ و أ ؛ ةيلكلاب هكرت ىلع ًامزاع هرخخأ نم ىلع هلتق ةياور

 الف ءاملعلا نم ٌريثك ُهّلوقي امك يخارتلا ىلع هنأ ادق هرخلأ نإ امأف .هماع يف

 . كلذب لتق

 ركب ابأ نأ قبس دق «مالسإلا ٌقحب الإ» : ةياور يفو ءاهقحب الإ» : كي هلوقو

 لعف هيف لخدأ نم ءاملعلا نم نأو ءةاكزلاو ةالصلا َلعف ٌّىحلا اذه يف لخدأ

 ًاضيأ جحلاو مايصلا

nG eS 

  iا ‹اهولاق اذإف « هللا لإ لإ 9 ا یتح ساغلا لنا نأ
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 :لاق ؟اهقح امو : ليق «ٌلجو رع هلا ىلع مهّباَسِحو ءاهّقحب الإ مهّلاومأو مُهَءامد
 نم هرخآ ّلعلو "اهب لتقیف 2 سفن لتقو .ٍناميإ | دعب رفكو .ٍناصحإ لعب ینز»

 عا تدخلا ُفقو تاوصلا نإ :ليق دقو «سنأ لوق

 » :لاق ب ّيبنلا نع دوعسم نبا نع «نيحيحصلا» يف ام اذهل ُدهشيو

 e هللا لويسز ينأو شا الإ هلإ ال نأ ديش ملم ءىئرما مد لح

 يتأيسو «ةعامجلل قرافملا هنيدل كراثلاو . سفنلاب سفنلاو :ننازلا بيلا

 ءاش نإ باتكلا ا هعضوم يف هركذ ٌدنع وتتم تالا ااف لغ ُمالكلا

 . ىلاعت هللا

 ماقإ م نيتداهشلا نأ ينعي لجو رع هللا ىلع مُهئاسحو» : لك هلوقو

 همد حيي ام ينأي نأ الإ اينذلا يف.ةلاعو اهبحانم م مد مصعت ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا

 كلذب هللا هلخدأ ًاقداص ناك نإف لو ع هللا ا «ةرخآلا يف امأو

 دقو .رانلا نم لفسألا كرَدلا يف نيقفانملا ةلمج نم هنإف ءًابذاك ناك نإو «ةنجلا

 ٌركَذُم َتْنأ امْنإ ركذفإ» الت مث : (ملسم حيحص» يف تاياورلا ضعب يف نأ َمدقت
 انيلإ َّنِإ .ٌربكألا َباَّذَعلا هللا ا ر ىو نمل ! .رطيَصُمِب هيلع تس
 كيلع امنإ : ىنعملاو [؟7-١55 :ةيشاغلا] 0چ مِهِباَسح انيْلَع نإ مث. . مهبايإ

 مهبولق يف ناميإلا لاخدإ ىلع اطلسم ّتسلو «هيلإ مهتوعدو «هللاب مهُريكذت

 .هيلع مهباسحو هيلإ مهلك دابعلا جرم نأ رب ربخأ مث «كلذب ًافلكم الو ًارهق

 هلِإ ال ْنإ» :لاق يب ّيبنلا نع ‹ يراصنألا ضايع نع «رازبلا دنسم» يفو

 ءًاقداص اهلاق نم ٌةملك يهو «ناكم هللا دنع اهل «ٌةميرك هللا ىلع ٌةملك هللا الإ

 هيفو ««طسوألا» يف يناربطلا هاور : لاقو »0/1-1 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ )1(

 . هقيثوت ىلع رثكألاو « يتوريبلا مشاه نب ورمع
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 ًادغ هللا َىَقَلو ُهَمَدو هلام تنقح ًابذاك اهلاق فهو + ةنجلا انهن. هللا "هلخذأ

 0اف

 ىلإ دوعلا رهظأ اذإ قفانملا وهو قيدنزلا ةبوت لوب ىري نم اذهب ٌلدتسا دقو

 ‹ نيقفانملا لماعُي لب بنا ناک امک «هقافن روهظ درجمب هلتق ري ملو «مالسإلا

 «نطابلا يف مهضعب قافنب هملع عم رهاظلا يف نيملسملا ماكحأ ىلع مهيرجيو

 ءءاملعلا رثكأ نع يباطخلا هاكحو «هنع ةياور ىف دمحأو يعفاشلا لوق اذهو

 . ملعأ هللاو

 ,ةطئار يبأ نب ةديبع نع «هيبأ نع «دمصلا دبع نب ثراولا دبع نع (4) رازبلا هاور )١(

 يراصنألا ضايع نع « يشرقلا نمحرلا دبع نع :لاق ءاذكه ريمع نب كلملا دبع نع

 . . .هعفر

 يفو «لصألا يف اذك : ن نمحرلا ٌبيبح ةمالعلا لاق ريمُع نب كلملا دبع نع : هلوقو

 ؛ يراصنألا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نع «ةطئار يبأ نب ةديبع : : ١١/۳ «ةباصإلا»

 ةاورلا ّنِم سيل اذه ىلع نمحرلا ٌدبعف :تلق ظوفحملا وه هنأ هيفو . ضايع نع

 .ىرخأ ٌةخسُن عجارتلف
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 عساتلا ثيدحلا

 مکتیهن ام» : ُلوقي ي هللا لوس ٌتعِمَس : لاق ُهْنَع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع

 نم نيذّلا َكّلهأ امّنإف « متعطتسا ام ُهنم اوتأف «هب مكترمأ امو ,هوبنتجاف هن
 . لسمو يراخبلا اور .«مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ٌةَرْثَك مكلبق

 نب ديعس نع يرهزلا ةياور نم ُهَدْحو ملسم هجّرخ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه

 نع «دانزلا يب eres را رع ابعد ةملس يبأو بيسملا

 كلهأ امّنِإ 2 ةكرت ام ينوغد» :لاق ةي ّيبنلا نع ةريره نأ نع. عال

 «ٍءيش نع مكئيهن اذإف ,مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلوس مُكَلِبَق ناک ْنَم
 نيقيرط نم ملسم هجّرخو «متعطتسا ام هنم اوُنأف «رمأب مكترمأ اذإو «هوبنتجاف

 .هانعمب ةريره يبأ نع نيرخآ

 ةريره يبأ نع دايز نب دمحم ةياور نم ثيدحلا اذه ببس ركذ هل ةياور يفو

 ّجحلا مكيلع هللا ضرف دق ساتلا اهي اي» :لاقف ل هللا لوسر انبطخ : لاق

 لوسر لاقف ثالث اهلاق ىتح تكسف ؟هللا لوسر اي ماع لکا لجر لاقف ةاوجحتف

 «مکتکرت ام وردو : لاق م مث «متعطتسا املو «تبجول «معن : :ٌتلقول» : كك هللا

 مكترمأ اذإف «مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤسب مكلبق ناك ْنَم كلها امّنإف

 هالو ۲۸٤و 708/5 دمحأو 2187 1ص (۱۳۴۳۷) ملسمو ,(9788) يراخبلا هاور (۱)
 .هيف هجيرخت مامت رظناو «(71)-(14) نابح نبا هححصو 1٠١١-2111 /8 يئاسنلاو
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 . ()(هوعدف «ءىش نع مكئيهن اذإو «متعطتسا ام هنم اوتأف ءىىشب

 یا هلرق لرش هيف لاقرب یخ رکا هو مالو ف لا
 و ن رىم ە E مي دل 2 . ش

 ٠١١[. :ةدئاملا] مكوست مكل َدْبت نإ ءايشأ ْنَع اوُنأسَت ال اونمآ نيذّلا اهي ايف

 .ّجحلا نع للك ّيبنلا اولأس امل تلزن ةيآلا هذه نأ هجو ريغ نم يوُر دقو

 نم :لجر لاقف كي هللا لوسر انبطخ :لاق سنأ نع «نيحيحصلا» يفو

 . 74 ءايشأ نع اولأست الإ ةيآلا هذه تلزنف ««نالف» :لاقف ؟يبأ

 يف ُهوَفَْأ ىتح كي هللا لوسر اولأس : لاق ٍسنأ نع «ةداتق نع ًاضيأ امهيفو

 هت الإ ِءيش نع مويلا ينولأست الو :لاقف ءربنملا ٌدعصف «بضغف اسا

 ؟يبأ نم هللا لوسر اي :لاقف «هيبأ ريغ ىلإ يعد لاجرلا ىحال اذإ ناک لجر ماقف

 ءانيد مالسإلابو ءابر هللاب انيضر :لاقف .رمع أشنأ مث .«ةفاذخ كوبأ» :لاق

 هذه ثيدحلا اذه دنع ركذي ةداتق ناكو .نتفلا نم هللاب ذوعن ءًالوسر دّمحمبو

 .(©ءايشأ ْنَع اوُنأسَت ال اونمآ نيِذّلا اهيأ اي : ةيآلا

 هللا لوسي ا 3 6 لاق 2 4 نع ا ا يفو

 .هيف هجيرخت مامت رظناو «(۳۷۰ 4) نابح نبا هححصو «(۱۳۳۷) ملسم هاور (۱)

 ميهاربإ هيفو ١78٠(« 5) «نايبلا عماج» يف يربطلا ًاضيأ هاورو 55 «ننسلا» يف (۲)

 . فيعض وهو «يرجهلا

 )۲۳٣۹(. ملسمو )557١( يراخبلا هاور (۳)

 ًاضيأ هاورو .(۱۳۷) (۲۳۰۹) ملسمو «(٤۷۲۹)و (۷۰۸۹)و (1۳۹۲) يراخبلا هاور )٤(

 .(۱۲۷۹۰) «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نبا

 )٥( يربطلا ًاضيأ هاورو .(4577) مقرب )۱۲۷۹٤(.

- ۳۹ - 



 . «ةايشأ نع اوُنأسَت ال اوئمآ َنيذْلا اهُيأ اي» :ةيآلا هذه هللا لزنأف

 جرخ :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا جرخو

 هيلإ ماقف ءربنملا ىلع سلج ىتح ههو ارامخم ۰ لكك هللا لوسر

 :لاق ؟يبأ نم :لاقف رخآ هيلإ ماقف ««رانلا يف» :لاقف ؟انأ نيأ :لاقف نر
 a A A لاقف رمع ماقف ا

 ءانؤابأ نم م ملعأ هللاو ,كرشو ةيلهاجب ٍدهعوثيدح هللا لوسر ايانإ امامإ نآرقلابو

 ءاّيشأ نع اولأسَت ال اونمآ ديلا اهنأ اي :ةيآلا هذه تلزنو «هبضغ نكسف :لاق

 . 0 رست مل دب نإ
 اونمآ نيل اهيأ اي» : هوك يف سابع نبا نع يفوعلا قيرط نم ًاضيأ یورو

Tyسانلا يف ذأ كَ هللا لوسر نإ » 

 لک يفأ هللا لوسر اي :لاقف «لجر م ,(ٌجحلا مکیلع بک موق :

 ول .هديب يسفن يذلاو» :لاقف < ًاديدش ًابضغ لع هللا كوز ا ؟ 0

 ام: نوكرتاف «منرفکل ناو .متعطتسا ام تبجو ولو تولا بغت كلف
 ««هنع اوهتناف «ٍءيش نع مكتيهن اذإو والاب يشب محرما اذإف « «مکتکرت

 مهاهن « مكس مك دب نِ ءاّيشأ ْنَع اوست ال اونمآ نيِذّلا اهي اي» : هللا لزنأف
 «نيرفاك اهب اوحبصأف «ةدئاملا يف ىراصنلا تلأس يذلا لثم اولأسي نأ نع

 ظيلغتب اهيف نآرقلا لزن نإ ءايشأ نع اولأست ال :لاقو ,كلذ نع ىلاعت هللا ىهنف

 متدجو الإ ءيش نع نولأست ال مكنإف ءُنآرقلا لزن اذإف ءاورظتنا نكلو «مكءاس
 ا

 ُءوسي امم هيلإ جاتحُي ال اًمع لاؤسلا نع يهنلا ىلع ٌثيداحألا هذه تّلدف

 نكل «بذكلاب مهتم وهو «يومألا نابأ نب زيزعلا دبع هيفو )۱۲۸٠۲(« يربطلا هاور )١(

 يف ريثك نبا ظفاحلا هدانسإ دوجو ««راثآلا لكشم» يف يواحطلا دنع يبايرفلا هعبات

 . ! ۱۹۹/۳ «هریسفت»
2 5 

 .ءافعضلاب لّسلسم هدانسإو ي(ا١؟5804) يربطلا هاور ةفز

- 



 نم هوبأ لهو .ةنجلا يف وأ رانلا يف وه له ؛لئاسلا لاؤس لثم هباوج لئاسلا
 ثبعلاو تنعتلا هجو ىلع لاؤسلا نع يهنلا ىلعو .هريغ وأ هيلإ بستني

 . مهريغو نيقفانملا نم ٌريثك هّلعفي ناك امك «ءازهتسالاو

 هلأسي ناك امك «تنعتلا هجو ىلع اهحارتقاو تايآلا ُلاؤس كلذ نم ٌبيرقو

 . كلذ يف تلزن ةيآلا نإ :هريغو ةمركع لاق دقو «باتكلا لهأو نوكرشملا

 ءهيلع مهعلطُي ملو «هدابع نع هللا هافخأ امع ُلاؤسلا كلذ نم برقيو

 . حورلا نعو .ةعاسلا تقو نع لاؤسلاك

 مارحلاو .لالحلا نم ريثك نع لاؤسلا نع نيملسملا يهن ىلع ًاضيأ تلو

دا لول ايس لالا ةرك لآ ىشخي امم
 له : جحلا نع لاؤسلاك د

eنإ» ا  

 کک

rهنع لئاسلا يليا ىتح اهباعو لئاسملا  

 «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق نع ىهني ب ّيبنلا ناكو «هلهأ يف كلذب هعوقو لبق

 .©لاملا ةعاضإو

 دوفولا نم مهوحنو بارعألل الإ لئاسملا يف صخري ل يبنلا نكي ملو

 ۰۱۷۹و ۱۷۹/۱ دمحأو )451١( دواد وبأو (۲۳۵۸) ملسمو (۷۲۸۹) يراخبلا هاور )١(

 )١١١(. نابح نبا هححصو

 ؛(١11 5) «يذمرتلا ننس»و )۱٤۹۳( «ملسم حیحص»و ٤٤و ۱۹/۲ دمحأ دنسم :رظنا (۲)

 .(4785) «نابح نبا حيحصدو

 تعمس :لاق ةبعش نب ةريغملا نع 114 ١ص (8417) ملسمو )۱٤۷۷(« يراخبلا ىور (م)

انشإو «لاقو لق : ثالث مكل هرك هللا ند :لوقي يب يبنلا
 .«لاؤسلا ةرثكو + لاملا ةع

 - ا -



 ا حيحص» يف امك .ةلأسملا نع اوُهنف «مهبولق يف ناميإلا خسر ر نيذلا
 ينعنمي ام ةنس ةئيدملاب للك هللا لوسر عم ثمقأ : لاق «ناعمس نب سالا نع
 اب ّيبنلا لأسي مل رجاه اذإ انّدحأ ناك .ٌةلأسملا الإ ةرجهلا ّنم

 ناكف يش نع لک هلا لوسر لاسن نأ انهن : لاق « سنأ نع ًاضيأ هيفو
 .© ُعَمْسَن ُنحنو هلأسيف «لقاعلا ةيدابلا لهأ نم ٌلجرلا ءيجي نأ انبجعي

 اونما ني ٍرذّلا اهّيأ اي :لزنأ دق هللا ناك ؛لاق ةمامأ نبا نقلا يفو
 ىهتلأسم نم ًاريثك انهرك دق انکف : لاق 4 مُكْوسَت مُكل د نإ ةايشأ ْنَع اوات ال
 انلق مث ادري هانوشرف ءًيبارعأ انيتأف : لاق هَ هيبن ىلع هللا لزنأ نيح كلذ انيقتاو

 . ًاثيدح ركذو ال ّيبنلا لس :هل
 E نعال اتل ناك ْنِإ :لاق بزاع نب ءاربلا نع «ىلعي يبأ دنسم» يفو

SS A RE 01011 10دك نأ ديرأ 

 باحصأ نم ًاريخ ًاموق تيأر ام :لاق سابع نبا نع ”«رازبلا دنسم» يفو
 )١( مقرب )۲٠۵۴۳(.

 هجيرخت مامت رظناو )١188(« نابح نبا هححصو ؛5 يئاسُنلاو )١1(« ملسم هاور (5)
 . هيف

 وهو يناهلألا ديزي نب يلع هيفو .(785717) «ريبكلا» يف يناربطلاو 99 دمحأ هاور (6)

 بلاطملا» يف وهو .عوبطملا رصتخملا يف سيلو « نييناهبصألا ةياور «ريبكلا هدنسم» يف )٤(
 نغ نايل نب قاحسإ انثدح «تيرك وبأ انئّدح :: ىلعي وبأ لاق :۱۴۹ ةقرولا .«ةيلاعلا
 . ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع .نانس يبأ

 عمجم» يف الو «هدئاوز» يف هذروي مل يمثيهلا نإف ؛ هجرخي مل رازبلا نأ ينظ ىلع بلغي )٥(
 :امهدنعو .(۱۲۲۸۸) «ريبكلا» يف يناربطلاو هاهء/١ يمرادلا هاورو .«دئاوزلا

 «يناربطلا ىلإ 158/١-159. «عمجملا» يف يمثيهلا هبسنو ةلأسم ةرشع ثالث»
 تاقث هلاجر ةيقبو .طلتخا هنكلو .ةقث وهو .بئاسلا نب ءاطع هيف :لاقو

-- 



 نع كّنوُناسي» :نآرقلا يف اهلك لأسم ةرشع يتنثا نع الإ هولأس ام كي دمحم

 :ةرقبلا] «مارحلا رهشلا نع كنولأسي» «[714 :ةرقبلا] رسيملاو رْمَحلا
 .ثيدحلا ركذو 77١[« :ةرقبلا] * ىماتيلا نع كولاسيإ ل11

 ءاهعوقو لبق ثداوح مكح نع هنولأسي ًانايحأ ل ّيبنلا ٌباحصأ ناك دقو

 :ئَدُم اش سلو « ادغ وعلا وقال انإ : : هل اولاق امك ءاهعوقو دنع اهب لمعلل نكل

 مهتعاط نعو هّدعب مهنع ربخأ َنيِذّلا ءارمألا نع هولأسو ”؟بّصقلاب حبذنفأ

 .ااهيف عنصي امو «نتفلا نع ٌةفيذح هلأسو «مهلاتقو

 ناك نم كلف مناف «مكتكرت ام ينوُرد» : لكي هلوق وهو «ثيدحلا اذهف

 ءاهّمذو لئاسملا ةهارك ىلع لدي «مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤس ةرثكب مكّلبق
 ذئنيح ىشخبي امل لي ّيبنلا نمزب ًاصتخم ناك كلذ َّنأ معزي سانلا ضعب نكلو

 . كك هتافو دعب نمأ دق اذهو هب مايقلا شي ام باجيإ وأ «مرحُي مل ام ميرحت نم

 وهو ءرخآ ٌببس هل لب «لئاسملا ةهارك بس وه هدحو اذه سيل نكلو
 لزن اذإف « اورظتنا نكلو : هلوقب انركذ يذلا همالك يف سابع ُنبا هيلإ ٌراشأ يذلا

 ام ٌعيمج نأ : اذه ىنعمو . هنايبت متدجو الإ ۽ يش نع نولأست ال مكنإف «نآرقلا

 كلذ غلبيو ءزيزعلا هباتك يف هلل هبي نأ دب ال مهنيد يف نوملسملا هيلإ ٌجاتحَي

 0 ىلاعت هللا نإ «لاؤسلا يف ٍدحأل اذه ّدعب ةجاح الف .هنع هلوسر

 نم ًءادتبا مهل هنيبي نأ دب ال هللا نإف < « مُهعفنو مهتیاده هيف ناك امف . مهنم هدابع

 را ولا ]171 : ءاسنلا] #اولضت نأ مکل هللا نیب : لاق امك «لاؤس ريغ

 ةياحنلا امل[ وس#لإ ةخاحتلاو هعوقو لبق اميس الو «ءيش نع لاؤّسلا ىلإ ةجاح

 )١( يراخبلا جيد نب عفار ثيدح نم هاور )۲٤۸۸( و)۲٠۰۷(«‹ ماو )1954(

 مكئدحأسو ا ٌنَسلا سيل «ءاولكف هيلع هللا مسا ركذو مّدلا هنأ ام» :لاق : هُمامَيو

 .«ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو «مظعف نسلا امأ :كلذ نع

 )۷۰۸٤(. يراخبلا يف هصن رظنا (۲)

- ۳ - 



 ىبنلا ناك دقو «هب لمعلاو كلذ ٌعابتا مث + لسو ەت لارا ام مهف ىلإ | ةمهملا

 :لاقف ءةالكلا نع ٌرمع هلأس امك «نآرقلا ىلع ليحُبف ؛ لئاسملا نع ُلأسُي
E O 

 بانتجاو «هرمآ .لاثتماب لاغتشالا يف نأ ىلإ ثيدحلا اذه يف يي راشأو

 مكرم اذإو «هوبنتجاف «ٍءيش نع مکتيهن اذٳ» : لاقف «لئاسملا نع الغش هيهن
 نأ مامتهالاو هب ُءانتعالا ملسملا ىلع ُنّيعتي يذلاف «متعطتسا ام هنم اوتأف ىرمأب

 ىلع فوقولاو ,كلذ مهف يف ٌدهتجي مث كب هلوسرو هللا نع َءاج اًمع ثحبي
 نم ناك نإو «ةيملعلا رومألا نم ناك نإ كلذب قيدصتلاب لغتشي مث «هيناعم
 ماوألا نم هعيطتسي ام لعف يف داهتجالا يف ٌهَعْسو لذب «ةيلمعلا رومألا
 .هريغ ىلإ ال ؛كلذ ىلإ ةيلكلاب ًةفورصم ُهَتُمه نوكتو .هنع ىهنُي ام بانتجاو
 عفانلا ملعلا بلط يف ناسحإب مهل نيعباتلاو ب ّيبنلا نانا لاح ناك ادر
 . ةنسلاو باتكلا نم

 ومأ ضرف ىلإ | يهنلاو رمألا .عامس دنع ٌةفورصم عماسلا ةمه تناك نإ امأف

 ا رسل وا : لخدي امم اذه نإف «عقت ال دقو «عقت دق
 هلي ّينلا تيار :هل لاقف ىرجحلا را .رمألا
 ؟ٌتْمَحوُز نإ تيأرأ ؟هيلع تبلغ نإ تيأرأ :لجرلا هل لاقف هلبقيو هملتسي
 هجرخ . هّلبقيو هملتسي كي يبنلا تيأر «نميلاب «تيأرأ» لعجا :رمع نبا هل لاقف
 الو ل ّينلاب ءادتقالا يف الإ ا رمع نبا دارمو .«يذمرتلا

 نع معلا تفي دق هنإف ؛ هعوقو لبق هرسعت وأ كلذ نع زجعلا ٍضرف ىلإ ةجاح
 اا ملعلا نع ّلاؤسلاو «نيلا يف هفتا َّنِإف «ةعباتملا ىلع ِيِمَصَتلا
 .لادجلاو ءارملل ال «لمعلل ناك

 .(؟17/75) هجام نباو )١15١17( ملسم هاور )١(

 . 71/8 يئاسنلاو )151١(« يراخبلا ًاضيأ هاورو .(851) «ننسلا» يف (۲)

-7555- 



 لاقف ءنامّرلا رخآ يف نوكت ًانتف ركذ هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور دقو

 «لمعلا ريغل مّلعَتو يذلا ريغل همت اذإ غ :رمع هل

 .ةرخآلا ريغب ايندلا تسمتلاو

aEليغصلا اهيف وبري ةنتف مكتسب اذإ مكب فيك رانا  

 یتمو :اولاق ؟رکنم اذه : ليق ًاموي تريغ نإف س و هٌريبكلا اهيف مره

 مکار رثكو , مكؤاهقف تلق , مكؤأرمأ ترثكو . مكؤانمأ تلق اذإ :لاق كلذ

 يف قازرلا دبع امهجرخ .ةرخآلا لمعب ايندلا تّسِمَتلاو «نيدلا ريغل ةف

 , ()هباتک

 ثداوحلا نع لاؤسلا نوهركي نيعباتلاو ةباحصلا نم ٌريثك ناك ىنعملا اذهلو

 «سانلا ىلع رمع جرخ : : ةرم نب ورمع لاق «كلذ نع نوبيجُي الو ءاهعوقو لبق

 . الغش ناك اميف انل نإف «نكي مل ام نع انولأست نأ مكيلع ٌحّيحأ : :لاقف

 رمع ٌتعمس ينإف «نكي مل امعاولأست ال :لاق «رمع نبا نعو
 لئاّسلا نعل

 . نکی مل اّمع

 الا اولاق نإف ؟اذه ناك :لوقي ءيشلا نع لبس اذإ تباث نب ٌديز ناكو

 .(©نوكي ىتح هوعد :لاق

 :لاق ع ٍقيقش نع «شمعألا انثدح « ىلعي نع 05١ يمرادلا هوحنب امهنم يناثلا ىورو )١(

 . هللا دبع لاق

 نع «دايز يبأ نب ديزي نع «هللا دبع نب دلاخ نع نوع نب ورمع نع ًاضيأ هاورو

 . هللا دبع نعةمقلع نع « ميهاربإ

 نم ١41/15 «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ٌربلا دبع نبا هاورو ١ يمرادلا هاور (۲)

 .هنم عمسي ملو «رمع نع سوواط نع ورمع نع ةنييع نب نايفس قيرط

 . ١٤۱و ۱۳۹/۲ ربلا دبع نبا هاور (")

 )٤( يمرادلا هاور ١/ 280ربلا دبع نباو ۲/۱٤۲٩ .
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 :تلقف ؟ٌدعب ناكأ :لاقف ,ءيش نع بعك نب يبا تلأس : : قورسم لاقو
 . ""انيأر كل اندهتجا ناك اذإف «- کا نسي نانكجا :لاقف ال

 لال :اولاق ؟ٌدعب اذه ناك له :لاقف ةلأسم نع ٌرامع لئس : يبعشلا لاقو
 ." كل ُهانْمّشَجت ناك اذإف «نوکی یّتح انوعدف :لاق

 :لاقو ينرهتناف «ءيش نع ًاسوواط تلأس :لاق ءدشار نب تلصلا نعو
 نع انوربخأ انباحصأ نإ :لاق .هللا :تلق ؟هللا :لاق «معن :تلق ؟اذه ناكأ
 الا و ااا : لاق هنأ ٍلبج نب ذاعم
 نأ نوملسملا ُكفني مل «هلوزن لبق ف ءالبلاب اولجعت مل نإ مکنإف ٠ ءانهاهو انهاه
 .©َقْقَو لاق وأ َدَّدّس لمس اذإ ْنَم مهيف نوكي

 نالجع نبا قيرط نم ًاعوفرم "”«ليسارملا» باتك يف دواد وبأ هجرخ دقو
 ءاهلوزن لبق ةيلبلاب اولجعت ال» : كلك هللا لوسر لاق :لاق ذاعم نع سوواط نع

 مكنأو « قفو وأ َدُدّس لاق اذإ نم N كني ل طق ولسا كلل

 عمسي مل ًاسوواط نأ هلاسرإ ىنعم و. انهاهو انهاه َلْبسلا مكب تتشت a «متلجع نإ
 .ذاعم نم

 هلك ّيبنلا نع ةملس يبأ نع ريك يبأ نب ىبحي ةياور نم ًاضيأ هجّرخو
 © لسرم هانعمب

 . ٠٤١/۲ «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلا دبع نباو ٠٠٩/١ يمرادلا هاور )١(
 ةخسنلا ىف لاقو « ٠١7/7 «ةيلاعلا بلاطملا» يف رجح نبا هركذو ٠٠١/١ يمرادلا هاور (5)

 ٠ .رامع نم عمس يبعشلا ناک نإ تاقث هلاجر .فوقوم اذه :ةدنسملا
 هدانسإ نّسحو ٠۲۱-٠۲۲ «ءاملعلا قالخأ» يف يرجآلاو ٠٦/١ يمرادلا هاور ()

 . 1١/8 عةيلاعلا بلاطملا» ا ظفاحلا

 عماج» يف ربلا دبع نباو «(80)/ 7٠ هريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو .(401) مقرب (؟)
 . عطقنم وهف ءهنم عمسي ملو اذاعُم كردي مل سوواطو ؛/55 «هلضفو ملعلا نايب

 . )٤٥۸( «لیسارملا» (©)
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 لي هللا لوسر نا :نوثدحي انخايشأ تعمس :لاق «مشاه ينب نم الجر ديعس
 a 3 م8 مي £ 5 1

 لزني مل ام نع اولءاستي ىتح ّدشزاو َدَّدَس لمس اذإ نم ىتمأ ىف لازي ال» :لاق

 . "”«انهاهو انهاه مهب ٌبهُد «كلذ اولعف اذإف «هنييبت

 نع ىهن هنأ هلك ّيبنلا نع «ةيواعم نع ٌيحبانَّصلا نع يوُر دقو

0 0 3 

 دادش يه :لاقو « ىعازوألا اهرسفو . (9 دمحأ مامإلا هجرخ . تاطولغالا

 . فيكو فيك نم هيلإ جاتحي ال ام يه : سنوي نب ىسيع لاقو . لئاسملا

 يتمأ نم ماوقأ نوكيس» :لاق لك ّيبنلا نع نابوث ثيدح نم یورو
 2 لو

 : © (يتمأ رارش كئلوأ ‹ لئاسملا لضعب مهءاهقف نوطلغي

 دابع اهب َنوُمْعَي لئاسملا رارش نوعبتي نيذلا هللا دابع رارش : نسحلا لاقو
 ى

 . هللا

 هناسل ىلع ىقلأ « ملعلا ةكرب هّدبع مرحي نأ دارأ اذإ هللا نإ : يعازوألا لاقو

 .ًاملع سانلا ّلقأ مهئيأر دقلف ًطيلاغملا

 راثكإلا اذه نوُهركيل مهنإو «ةدلبلا هذه ٌتكردأ : كلام نع بهو ُنبا لاقو

 : لاق مث ءايتفلا ةرثكو مالكلا ةرثك ٌبيعي وهو ًاكلام E اا لاقو

 .همالك يف ردهی اذك وه ءاذك وه : لوقي ملتغم لمج هنأك ملكتي

 «حتفلا» يف ظفاحلا ثيدحلا دروأو . ليهاجم هقوف نمو «ثيدحلا نيل ديعس نب ريبزلا )١(

۳ . 

 . (”565) دواد وبأ اشا هاورو . ٤٤٥/٥ «دنسملا» يف (۲)

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق «ةعيبر نب ديزي هيفو )١571(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )۳(

 ١ : كورتم وهو .
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 رع هللا لاق :لاقو .لئاسملا ةرثك يف ٌباوجلا هرکی ًاكلام تعمس : لاقو
 هتأي ملف [86 : ءارسإلا] 4 يبر رمأ نم ُحوّرلا لف حوُرلا نَع كنوُلأسو» : لجو

 . باوج كلذ يف

 تلق :ليمج نب مثيهلا لاق .ًاضيأ ننسلا نَع ةلداجملا هركي كلام ناكو
 نكلو ءال :لاق ؟اهنع لداجُي ننّسلاب ًاملاع نوكي لجرلا « هللا دبع ابأ اي :كلامل
 كلام ناك : ىسيع نب قاحسإ لاق .تكس لإو .هنم َلبُقانإف ءةّنسلاب ربخي
 . لجرلا بلق نم ملعلا رونب بهذي ملعلا يف لادجلاو ءارملا :لوقي

 .بولقلا يسقي ملعلا يف ءارملا :لوقي ًاکلام تعمس :بهو نبا لاقو

 . نغضلا ثرويو

 :لاقف ٌلئاسملا ثّرْثكف «هسلجم يف ًاموي يناردنكسإلا حيرش وبأ ناكو
 وما یخ ني دالاج رمح یا ىلإ اوموقف .مويلا ّدنم مكبولق َتَنرَو دق
 رو ءةداهزلا 50 ةدابعلا ٌددِجَت اهنإف .بئاغرلا هذه اوُملعتو « مکبولق

 .ةوادعلا ثروتو «بولقلا يسقت اهنإف ءلزن ام الإ لئاسملا اوُلقأو ,ةقادصلا

 ا نع لأسي  دمحأ ينعي - هللا رع ابا تم : ٌينوميملا لاقو

 ؟ٌدعب اهب متيلب ؟ةلأسملا هذه تّعقو :لاقف

 اسقأ بابلا اذه يف سانلا مسقنا دقو

 دودحب هُملعو ههقف لق ىتح لئاسملا باب دس ْنم ثيدحلا لهأ عابتأ نمف
 . هيقف َريغ هقف لماح راصو .هلوسر ىلع هللا لزنأ ام

 يف عقي ام ءاهعوقو لبق لئاسملا ديلوت يف عّسوت نم يأرلا لهأ ءاهقف نمو
 تاموصخلا ةرثكو «كلذ ْنَع باوجلا فكتب اوُلغتشاو ٠ عقي ال امو اهنم ةداعلا
 هببسب اهيف ٌرقتسيو «بولقلا ٌقارتفا كلذ ْنِم دلوتي ىتح هيلع لادجلاو «هيف
 بلطو «ةبلاغملا ةينب ًاريثك كلذ نرتقيو .ًءاضغبلاو ةوادعلاو ءانحشلاو ٌءاوهألا
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 تلدو «نوينابرلا ٌءاملعلا همذ امم اذهو سانلا هوجو فرصو «ةاهابملاو ٌولعلا
 هايل

 . هميرحتو هحبق ىلع ةنسلا

 يناعم نع ٌثحبلا مهمه َمظعم ناف هب نوُلماعلا ثيدحلا لهأ ای اأو

 نيعباتلاو ةباحصلا مالكو ,ةحيحصلا ننسلا نم ُهُرُسْفُي امو « لجو زع هللا باتك

 هقفتلا مث ءاهميقسو اهحيحص ةفرعمو لكك هللا لوسر ة نس نعو «ناسحإب مهل

 مهل نيعباتلاو ةباحصلا مالك ةفرعم مث ءاهيناعم ىلع فوقولاو ءاهمهفتو اهيف
 , مارحلاو لالحلا لئاسمو «ثيدحلاو ريسفتلا نم مولعلا عاونأ يف ناسحإب

 هاو نمو دمتحا ةامألا ةقيرط وه اذهو «كلذ ريغو قئاقرلاو دهزلاو ةنسلا لوصأو

 امب لغاشتلا نع ٌلغاش لغش اذه ةفرعم يفو «نيينابرلا ثيدحلا ءاملع نم

 تاموصخلا هيف ُلداجتلا ثور اهلإو .عقي الو .هب عفتني ال امم يأرلا نم ٌتدحأ

 نم ءيش نع ليس اذإ ًاريثك دمحأ مامإلا ناكو .لاقلاو ليقلا ةرثكو ٌلادجلاو

 .ةثدحملا لئاسملا هذه نم انوعد :لوقي عقت ال يتلا تادلوملا لئاسملا

 وه اذإف ءرمألا يف ثرظن : ٌئطََّسلا ناميلس نب سنوي هلاق ام نسحأ امو

 هلالجإو هّتيبوبرو لجو رع برلا ٌركذ ثيدحلا يف ٌثدجوف «يأرلاو ثيدحلا
 لالحلاو «نيلسرملاو نييبنلا ٌركذو ءرانلاو ةنجلا ةفصو شرعلا ٌركذو هتمظعو
 اذإف «يأرلا يف ترظنو «هيف ريخلا عامجو «ماحرألا ةلص ىلع ٌبحلاو «مارحلاو

 .هيف ٌرشلا عامجو < ماحرألا ةعيطقو « ليحلاو ٌردغلاو ءٌركملا هيف

 ملع دارأ نمو .راثآلاب هيلعف ربقلا ملع دارأ نم :هيوبش نب دمحأ لاقو

 .(7يأرلاب هيلعف زبخلا

 باوج مهف نم نكمت E Ss حفلا NS كاع و
 دب الو ءاهيلإ راشملا لوصألا كلت يف دجوت اهلوصأ نأل ءًابلاغ ةعقاولا ثداوحلا

 )١( «ريسلا»و «4"ه/١ «لامكلا بيذهت» :رظنا ١٠١١/ ۸-۷«ظافحلا ةركذت»و ١/4514 .

-748- 



 مهتياردو مهتياده ىلع ,عّمجملا هلهأ ةمئأ فلخ قيرطلا اذه كولس نوكي نأ
 ولس ىعدا نم ناف < مهكلسم كلس نمو ديبُع يبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاك
 ٌذخألا زوجي ال امب ذخأو «كلاهمو ٌروافم يف عقو «مهقيرط ريغ ىلع قيرطلا اذه

 .هب لمعلا بجي ام كرتو «هب

 ىلع لزنأ ام ةفرعمب هيلإ ٌبّرقتلاو هللا ةجو كلذب ّدصقي نأ هّلك رمألا المو

 ,كلذك ناك ْنّمو «هيلإ قلخلا ءاعدو .كلذب لمعلاو «هقيرط كولسو «هلوسر
 ءاملعلا نم ناكو «ملعي نكي مل ام همّلعو «هدشر همهلأو هدّدسو هلل و

 (ءاملُعلا هدابع نم هللا ىَنْحَي امّنِإظ : ىلاعت هلوق يف باتكلا يف نيحودمملا
 «هريسفت» يف متاح ي ىبأ نبا جرخ دقف .ملعلا يف نيخسارلا نمو «[۲۸ :رطاف]

 :لاقف «ملعلا يف نيخسارلا نع لبس ةا هللا لاسر نأ ءادرتلا يبأ ثيدح نم

 نم كلذف .هُجرفو هنطب ٌفع ْنَمو «هّبلق ماقتساو .هئاسل قدصو «هئيمي ترب نم»

 .90«ملعلا يف نيخسارلا
 هلل نوعضاوتملا : ملعلا يف َنوخسارلا :لاقي :ديزي نب عفان لاقو

 . )هنود نم نورقحي الو «مهقرف نم نوطاعتي ال هتاضرم يف هلل نولُلذتملاو

 . ٌةدئفأ قرأو ءًابولق ربأ ْمُه «نميلا لهأ مكاتأ» : لَك يبنلا لوق اذهل دهشيو
 یسوم يبأ ىلإ هنم ةراشإ اذهو .«ةينامي ةمكحلاو .نامي هقفلاو .ٍنامي ناميإلا

 ملسم يبأ لثم ىلإ مث .نميلا لهأ ءامّلُع نم هقيرط ىلع ناك نمو « يرعشألا
 يربطلا ريرج نبا ًاضيأ هاورو متاح يبا نبا ةياور نم ٩/۲ «هريسفت» يف ريثك نبا هركذ )١(
 :دمحأ لاق «مدآ نب ديزي نب هللا دبع هيفو «.(178)و (1773) «نايبلا عماج» يف
 . ةعوضوم هثيداحأ

 . ٩/۲ «ريثك نبا ريسفت» يف امك «هريسفت» يف رذنملا نبا هاور (۲)

 نابح نبا هححصو «(6؟) ملسمو (fTAA)» يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۳)

 .(6ا/55)
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 لهأ ء ءاملَع نم مهريغو ؛ . هبنم نب بهوو « سوواطو « ٌينرَقلا سيوأو ءينالوخلا

 هنوشخي هللاب ء ٌءاملع مهلكف ‹ هلل نيفئاخلا نيينابرلا ءاملعلا ٠ ني زج لکو ‹«نميلا

 نكي ملو «ضعب نم هنيد عئارشو هللا ماكحأب ًاملع ٌمسوأ مهضعبو .هنوفاخيو

 . ,لادج الو ثحب الو «,لاقو ليق ةرثكب سانلا نع مهزّيمت

 وهو «مارحلاو لالحلاب سانلا ملعأ هنع هللا يضر لبج ُنب ٌداعم كلذكو

 الا ةعسوتب هملع نكي ملو «“ةوترب ءاملعلا مامأ ةمايقلا موي رشحي يذلا

 املاعو هللابًاملاع ناك امنإو « عقي ال اميف مالكلا ٌةهارك هنع قبس دق لب ٠ اهريثكتو

 «قارولا باّهولا دبع : لاق ؟كّدعب لأسن ْنَم : دمحأ مامالل ليق دقو . هنيد لوصأب

 ةباصإل يفي هّلثم حلاص لجر هنإ :لاق «ملعلا يف اسا هل نشل هنإ هل لبق

 . قحلا

 هللاب رارتغالاب ىفكو ءًاملع هللا ةيشخب ىفك :فلّسلا ضعب لوق ىلإ مجري

 .هؤاصقتسا لوطي عساو باب اذهو .ڈاهج

 لغتشي مل نم :لوقنف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح حرش ىلإ عجرنلو
 1 ءةنس الو ,باتك يف اهلثم ٌدجوي ال يتلا لئاسملا ةرثكب

 َرمأ لثتما نمم وهف ‹«ىهاونلا تانتجاو .رماوألا لاثتما كلذب هّدصقو ‹ هلوسرو هللا

 ا کو «هاضتقمب لمعو «ثيدحلا اذه يف ا هللا لوسر

 .عقت ال دقو عقت دق لئاسملا ديلوت ةرثكب لغتشاو «هلوسر ىلع هللا لزنأ ام

 ,ثيدحلا اذهل ًافلاخم َنوكي نأ هيلع ىشخ «يأرلا دّرجمب اهتبوجأ فّلكتو

 :ةرفأل اكياث ا ا

 «ءالبنلا مالعأ ريس» يف ثيدحلا جيرخت رظناو .رصبلا دم :ليقو «مهس ةيمر :ةوترلا )١(

 .هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ةمجرت 01١
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 وه امنإ ةنسلاو باتكلا يف اهل لصأ ال يتلا ثداوحلا عوقو ةرث نأ ملعاو

 ولف «هلوسرو هللا يهاون بانتجاو و هللا رماوأ لاثتماب لاغتشالا كرت ن نم
 ىهن امعو ؛هلثتماف لمعلا كلذ يف هللا هعرش مع لأس المع لمعي نأ دار ا

 لماعلا لمعي امنإو .ةنسلاو باتكلاب ةا ثداوحلا تعقو «هبنتجاف هلع

 هدر رسع امبرو هللا هعرش امل ًةفلاخم اهتّماع ثداوحلا عقتف ءهاوهو هيأر ىضتقمب
 .اهنع اهدعبل ةنسلاو باتكلا يف ةروكذملا ماكحألا ىلإ

 امع ىهتناو «ثيدحلا اذه يف ةي ٌيبنلا هب رمأ ام لثتما نمف : ةلمجلا يفو

 «ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلا هل لصَح .هريغ نع كلذب الغتشم ناكو «هنع ىهن

 لي ُنيبنلا هنم َرَّذح اميف عقو «هنسحتسي امو هرطاوخب لغتشاو كلذ فلاح نمو
 مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ةرثكب اوكله نيذلا باتكلا لهأ لاح نم

 . مهلسرل مهتعاطو مهدايقنا مدعو

 هنم اوتأف ىرمأب مکترما اذإو «هوبنتجاف «ٍءيش نع مكتيهن اذإ اذإ» : ةَ هلوقو
 نأل ىمألا نم دشأ يهل َّنأ هنم ْذَحْوُي اذه : ءاملعلا ضعب لاق «متعطتسا ام
 يورو «ةعاطتسالا بسحب َدّيَق رمألاو «هنم ءيش باكترا يف 00 مل يهنلا
 دمحأ مامإلا نع اذه

 «يصاعملا اّمأو ءٌرجافلاو بلا اهّلمعي ٌربلا لامعأ : مهضعب لوق اذه هبشيو
 .©قيّدِص الإ اهكرتي الف

 َدبعأ نكت «مراحملا قتا» :هل لاق ةي ّيبنلا نع ةريره يبأ نع يوُرو
 . (29(سانلا

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ يرّتستلا هللا دبع نب لهس لوق نم هاور ۲۱۱/۱١ .
 مراكم» يف يطئارخلاو (١7ه) يذمرتلاو 231١/7 دمحأ هاور ثيدح نم ةعطق وه (۲)

 لاق :لاق ةريره يبأ نع يرصبلا نسحلا نع قراط يبأ قيرط نم ۲٤ص «قالخألا

 و لمعي قم لحي وأ رد فاملكلا هله يع لاب مو :- قلك - هللا لوسر

 - مراحملا قتا» :لاقف ءاسمتت ل عف .يديب ذخأف .هللا لوسر ايانأ :ٌتلقف : ةريره وبأ لاقف
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 ٌفكيلف ,ّدهتجملا ٌبئادلا قبسي نأ هرس نم : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 . اعوفرم اهنع يورو «بونذلا نع

 .هنع هللا مهاهن ام كرت نم لضفأ ٍءيشب نودباعلا َدْبَع ام : نسحلا لاقو
 4س 5

 ديرا امنإ ,تاعاطلا لعف ىلع تامرحملا كرت ليضفت نم درو ام نأ رهاظلاو

 كرت سنج نم لضفأ تابجاولا لامعألا نجف الإو ,تاعاطلا لفاون ىلع هب

 كلذلو ءاهمدع ُبولطملا مراحملاو ءاهتاذل ةدرصقم لامعألا َّنأل ,تامّرحملا

 نوكي دق لامعألا كرت سنج ناك كلذلو « لامعألا فالخب ةين ىلإ جاتحت ال

 فالخب «قبس ام ىلع اهضعب وأ مالسإلا ناكرأ كرتكو ءديحوتلا كرتك ًارفك

 درل :رمع نبا لوق كلذل دهشيو «هسفنب رفكلا ىضتقي ال هنإف تايهنملا باكترا

 . هللا ليبس يف منن فلأ ةثم نم ٌلضفأ مارح قناد

 ةئم سمخ نم يلإ ٌبحأ هللا هركي امم قناد كرت :لاق فلسلا ضعب نعو

 ٌدبعلا هللا ركذي نأ هنم لضفأو نسح ناسللاب هللا ٌركذ : نارهم نب نوميم لاقو

 نكت كراج ىلإ ْنِسَحأو «سانلا ىنغأ ْنكت كل هللا مَسَق امب ضْراو ءسائلا دبعأ نكت =
 كحضلا ةرثك نإف ؛كجصلا رثكت الو املس نكت كل 3 بحت ام نمانلل خاو ءًانمۇم

 . «بلقلا تيمت

 نكل «يذمرتلا هبرغتسا اذلو «نعنع دق يرصبلا نسحلاو فرعي ال قراط :تلق

 ميعن يبأو ء(۸۱۸) «دهزلا» يف يقهيبلاو (4711/) هجام نبا دنع هب ىوقتي رخا دانس هل

 ًاعرو نك ةريره ابأ اي» : هظفلو .0 7/7 «ناهبصأ رابخأ» يفو ۳٠٠/٠١ «ةيلحلا» يف

 نكت كسفنل بحت ام سانلل بحأو «سانلا ركشأ نكت ًاعنق نكو سائلا دبعأ نكت
 تيمت كحضلا ةرثك نإف ؛كحضلا ّلقأو ءًاملسم نكت كرواج نم راوج نسحأو ءانمؤم
 . 7/7517 ةقرو «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا هنسحو . «بلقلا

 امهالكو «نومیم نب فسويو ديعس نب ديوس هدنس يفو )446٠(«2 ىلعي وبأ هاور )١(

 . فيعض
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 .اهنع كسميف ةيصعملا دنع

 ةئامب قّدصتأ نأ نم ّيلإ كالو 0 نأل : كرابملا 0 لاو

 ءراهنلا مايصو .ليللا مايق ىوقتلا تسيل :زيزعلا دبع ٌنب رمع لاقو

 ¿هللا مرح ام كرتو هللا ضرتفا ام ُءادأ ىوقتلا نكلو .كلذ نيب اميف طيلختلاو

 .لاق امك وأ «ريخ ىلإ ريخ وهف 00

 ناو ءرتولا ىوس سمخلا تاولّصلا ريغ يلصأ ال ينأ تددو :ًاضيأ لاقو
 و هدعب موصأ الو ناضمر موص أ نأو «مهردب 5 قّدصتأ الو «ةاكزلا يدا

 « يتوق لضف ىلإ دمعأ مث ىأدبأ اهدعب ّجحأ ال مث مالسإلا ةجح جحأ نأو ًادبأ
 .هنع كسمأف « يلع هللا مرح اميف هلعجأف

 افا خلت نإو - هدرا بانتجا نأ ىلع لدي مهمالك لصاحو

 . لفن اذهو « ضرف كاذ نإ تاعاطلا لفاون نم راثكإلا

 ٍءيش نع مكثيهن اذإ» : يك لاق امنإ :نيرخأتملا نم ةفئاط تلاقو
 لصحي ال رمألا لاثتما نأل ««متعطتسا ام هنم اوتأف .رمأب ٍمكترمأ اذإو و

 , عاطتسي ال دق اهضعبو «بابسأو طورش ىلع هُدوجو ٌفّقوتي لمعلاو ءلمعب لإ

 :ىلاعت لاق «ةعاطتسالاب ىوقتلاب رمألا هللا دق امك ‹ةعاطتسالاب هذّيق كلذلف

 سانلا ىلع هللو# : جحلا يف لاقو . 17٦] : نباغتلا] « متغطتسا ام هللا اوقئافإ»

 .[9ا/ :نارمع لآ] «ًاليبَس هيلإ عاطتسا نم تيبلا ج جح

 مدعلا رارمتسا دوصقملاو .لصألا وه كلذو .همدع بولطملاف : يهنلا امأو

 َّنإف ظن هيف ًاضيأ اذهو .عاطتسُي ال ام هيف سيلو .نكمم كلذو «يلصألا
 عم عانتمالا ىلع دبعلل هعم ربص ال .ًايوق نوكي دق يصاعملا لعف ىلإ يعادلا
 ,ةديدش ةدهاجم ىلإ ٍزئنيح اهنع ُفكلا جاتحيف ءاهيلع ةردقلا عم ةيصعملا لعف
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 اذهلو «ةعاطلا لعف ىلع سفنلا ةدهاجم دّرجم نم سوفنلا ىلع ٌّئشأ تناك امبر

 دقو .تامرحملا كرت ىلع ىوقي الو «تاعاطلا لعفيف دهتجي نم ًاريثك ُدَجوُي

 نحتما موق كلوا :لاقف ءاهب نولمعي الو ةيصعملا نوهتشي موق نع ٌرمع لثس

 .٠)ميظع رجأو ةرفغم مهل «ىوقتلل مهبولق هللا
 كراتلا باشلا اهيأ :بتكلا ضعب يف هللا ٌلوقي :ةرسيم نب ديزي لاقو

 . ")2 يتكئالم ضعبك يدنع تنأ , يلجأل هبابش لذبتملا «هتوهش

 اهنم وجني فيكو «رانلا قيرح لثم اهنإ ءدسجلا يف ةوهشلا دشأ ام :لاقو

 (2؟نويروصحلا

 هب مهل ةقاط ال ام لامعألا ّنِم دابعلا فلكي ال هللا نأ اذه يف قيقحتلاو

 مهل ةمحرو « ؛مهيلع ةصخر ةقشملا درجمب لامعألا نم ًاريثك مهنع طقسأ دقو

 اهكرت مهفّلك لب ,تاوهشلاو يعاّدلا ةوقب اهباكتراب ادحأ ْرِذْعَي ملف « يهانملا اأو

 ىقبت ام ةرورضلا دنع ةمّرحملا معاطملا ّنِم لوانتُي نأ حابأ ام ناو «لاح لك ىلع

 دمحأ مامإلا هلاق ام ةحص ملعي انه نمو ,ةوهشلاو ذذلتلا لجأل ال «ةايحلا هعم

 : لاق هنأ هريغو نابوث ثيدح نم لي ّيبنلا نع يور دقو .رمألا نم ٌدشأ يهنلا نإ

 .اهلك ةماقتسالا ىلع اوردقت نل : ينعي “«اوصْحَت نلو اوميقتسا»

 ملو «رمع نع دهاجم نع ۲٤۸/۷ «ريثك نبا ريسفت» يفامك «دهزلا» يف دمحأ هاور )١(

 . عطقنم ربخلاف «هنم عمسي

 . ۲۳۷/۰ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 "( «ةيلحلا» ۲٤١/١ .

 هجام نباو ۰۱۹۸/۱ يمرادلاو .۲۸۲و ۲۷۹/۰-۲۷۷ دمحأ هاور ‹ حيحص ثيدح )٤(

 هقفاوو 217١/١ مكاحلا هححصو «نابوث نع دعجلا يبأ نب ملاس قيرط نم (۲۷۷)

 ! يبهذلا

 نبا انثدح : ملسم نب ديلولا قيرط نم 0١ يمرادلاو .۲۸۲/۰ دمحأ هاورو

 = .لوقي نابوث عمس هنأ هثدح «يلولسلا ةشبك ابأ نأ ةيطع نب ناسح ينثدح «نابوث
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 ٌتدهشف لي هللا لوسر ىلإ تدفو :لاق «يفّلَكلا نزح نب مكحلا یورو

 ىنثأو هللا دمحف « سوق وأ ًاصع ىلع ًاثكوتم ب هللا لوسر ماقف ,ةعمجلا هعم
 ءاوُقيطُت نل مكنإ سانلا اهيأد : لاق مث «تاکرابم تابيط ٍتافيفخ ِتاملکب هيلع

 وبأو دمحأ مامإلا هجرخ «اوُرشبأو اوُدّدَس نكلو هب مكُترَمُأ ام لک اولَعْفَت نل وأ
 , ()دواد

 َرَجَع نم نأ ىلع ٌليلد «متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مکترمأ اذإ» : ای هلوق يفو

 درطم اذهو «هنم هنكمأ امب يتأي هنإف .هضعب ىلع ٌردقو هلك هب رومأملا لعف نع

 ءاملا مدعل امإ : يقابلا نع زجعو ءاهضعب ىلع ردق اذإف «ةراهطلا اهنم

 هيلع ردق امب كلذ ْنِم يتأي هنإف «ضعب نود هئاضعأ ضعب يف ضرمل وأ

 .روهشملا ىلع لسغلاو ءوضولا كلذ يف ءاوسو «يقابلل مميتيو

 زجع نإف ءًادعاق ىَّلص ًامئاق ةضيرفلا لعف نع ّرَجَع نمف «ةالصلا اهنمو
E 6لك ّيبنلا نأ نيصح نب َناَرْمع نع 2(يراخبلا حبحص» يفو  

 ولو .«بنج ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص» :لاق

 ىلع ةالصلا هنع طقست ملو «هتينب ىلصو .هفرطب اموأ «هّلك كلذ نع زجع

 .روهشملا

 ىلع كلذ همزل «عاص ضعب جارخإ ىلع َرَدَق اذإف ,رطفلا ةاكز اهنمو

 نباو 25/١ ةبيش يبأ نبا دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح نم نافيعض نادهاش هلو 35

 نابح نبا رظناو .(۲۷۹) هجام نبا دنع ةمامأ يبأ ثيدح نم رخآو «(۲۷۸) هجام

(۷). 

 )١( دمحأ هاور ٤/ ۲۱۲دواد وبأو ) »)۱۰۹٩نسح ثیدح وهو .

 . هيف هجيرخت مامت رظناو )۲٥۱۳(. نابح نبا هححصو «(۱۱۱۷) مقرب (۲)
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 كلذ همزلي الف «هتلمكت َنوُد راهنلا ٍضعب مايص ىلع ردق نم اّمأف « حيحصلا

 قتع ىلع ردق ول اذكو «هسفن يف ٍةَبرَقِب سيل مويلا ضعب ٌمايص نأل «فالخ ريغب

 رَمْوُي لب عراشلل بوبحم ريغ قتعلا ضيعبت نأل «همزلي مل ةرافكلا يف ةبقر ضعب

 تيبملا نم هنم ّيقب امب يتأي لهف «جحلا يف ةفرعب ٌفوقولا هتاف نم امأو

 ةرمعب للحتيو « يعسلاو فاوطلا ىلع رصتقي لب ؟ال مأ رامجلا يمرو « ةفلدزمب

 نأل « يعسلاو فاوطلا ىلع رصتقي هنأ :امهرهشأ .دمحأ نع نيتياور ىلع

 دنع هركذب ىلاعت هللا رمأ امنإو «هعباوتو ةفرعب فوقولا قحاول نم يمرلاو تيبملا

 رمؤي الف «تافرع نم ضافأ نمل تادودعملا مايألا يف هركذبو «مارحلا رعشملا

 .رمتعملا هب رمؤي ال امك ةفرعب فقي ال نم هب

 .«ميقملا رمتعملا» :(ب) يف )١(

 - ؟ةال-د



 رشاعلا ثيدحلا

 لبق ال بيَ هللا نإ: لكي هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا ّيِضر ةريّرُه يبأ ْنَع
 اهُيأ اي» :لاقف ء نيلّسرملا هل ا انهن َنْيسؤُملا َرمأ ىلاعت هللا داو ًابيط الإ

 اي» نب .[ه١ :نونمؤملا] احلاص اولمعاو تابيطلا نم اوُلُك لسرلا

 لجرلا ركذ مث ء[١۱۷ :ةرقبلا] (مکانفزر ام تایی نم اول اونما نيذلا اهيأ
 ُهَمَعَطَمو ءٌبر اي بر اي :ِءامّسلا ىلإ هيدي دمي َرَيْغَأ ٌتَعْشَأ :رفُسلا لطب
 .«؟كلذل ُباَجَتسُي ىنأف « ماَرَحلاِب يذُغو مارح هّسَبْلَمو مارح ةبرشمو «مارح
 ."ملسُم ةاور

 نب يدع نع «قوزرم نب ليضف ةياور نم ملسم هجّرخ ثيدحلا اذه
 .بيرغ نسح :لاقو «يذمرتلا هجرخو «ةريره يبأ نع « مزاح يبأ نع «تباث
 . يراخبلا نود ملسم هل جرخ طسو ةقث قوزرم نب ليضفو

 يبأ نب دعس ثيدح نم ًاضيأ ءاج دق اذه «بيط ىلاعت هلل نإ» : هك هلوقو
 ءةفاظنلا بحي ٌفيظن ءَبِّيطلا بحي ٌبّيط هللا نإ» :لاق ب ّيبنلا نع صاقو
 هانعم :انه بيطلاو .”لاقم هدانسإ يفو «يذمرتلا هجرخ .«دوجلا بحي داوج
 .رهاطلا

 يف امك اذهو ءاهلك بويعلاو صئاقنلا نع ِهّرنم ٌسّدقم ىلاعت هنأ ىنعملاو

 )١( يمرادلاو 778/7 دمحأو 2(؟9488) يذمرتلاو ن(16١٠) ملسم هاور 6

 ) هوفعض «سايلإ نب دلاخ هدنس يفو «(۷۹۹) «يذمرتلا» .
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 م د يمحو رم 4 هت ل و رو د ص

 :رونلا] 4نولوقي امم نوؤربم كئلوا تابيطلل نوبيطلاو َنيبيطلل تابيطلاو» : هلوق

 . اهراضوأو شحاوفلا ساندأ نم نوهزنملا :دارملاو م5

 الو ءو .ةقدصلا ثيدح يف هانعم درو دق اظ الإ لبقي ال» : هلوقو

 هنأ دارملاو ٠۲ . . .ًابيط الإ هللا لبقي الو بيط بسك نم ةقدصب ٌدحأ قّدصتي

 . الالح ًابيط ناك ام الإ تاقدصلا ٠ نم لبقي ال ىلاعت

 بقي ال» :هلوقب نآلا هيف ملكتن يذلا ثيدحلا اذه يف دارملا نإ : ليق دقو

 ًارهاط ًابيط ناك ام الإ لامعألا نم لبقي ال هنأ وهو ,كلذ ْنِم معأ «ًابيط الإ هللا

 ءالالح ا ناکا الإ كاومألا نم الو «بجعلاو ءايرلاك ءاهّلك تادسفملا نم

 بّيط ىلإ مسقنت هذه لکف «تاداقتعالاو لاوقألاو لامعألا هب ْفّصوت طلا لاف

  iSثيبحو .

 ولو ُبّيطلاو ُثيبَحلا يوتسي آل لف : ىلاعت و يف لو
 .هّلك اذه ٠٠١ :ةدئاملا] «ثيبَحلا ٌةَرْثَك كَبَجعأ

 ةملك الثم هللا برص :لاقف ؛ثيبخو بيط ىلإ مالكلا ىلاعت هللا مسق دقو

 «ةيبخ ةرجشك ٍةئيبخ ةملك لوو «[14 : ميهاربإ] «ةبْيط ٍةرَجَشَك ةَ
 ٠١[« :رطاف] بطلا e احب لاقو .[؟١ : ميهاربإ]

 ثئابخلا ُمّرحيو تابيطلا لحي هنأب لكك لوسرلا فصوو

 فصوو ءًاضيأ تاداقتعالاو لاوقألاو لامعألا كلذ يف لخدي هنإ : ليق دقو

 (نيبيط ةكئالملا ُمُهافوتَت نيِذّلا» : ىلاعت هلوقب بيطلاب نينمؤملا ىلاعت هلل

 تناك ةبّيطلا سفنلا اهتيأ يجرخا : توملا دنع لوقت ةكئالملا نإو [۳۲ :لحنلا]

 نولوقيو «ةنجلا لوخُد دنع مهيلع ُمّلست ةكئالملا نإو ءبّيطلا دسجلا يف

 )١( يراخبلاو ۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١51١( 2ملسمو )١١١5((
 يذمرتلاو )551١(« ىئاسنلاو ٥۷/۰ هجام نباو )۱۸٤۲(« نابح نبا هححصو )۲۷۰( .
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 هل لوقت هللا يف هل اخأ راز اذإ نجا نأ كيذحلا يف درو دقو «متبط : مهل

 , 00 ًالزنم ةنجلا نم تارت ‹«كاشمم تاطو :ةلطفأ# ةكئالملا

 رهظو «ناميإلا نم هبلق يف نكس امب هّدسجو هئاسلو هلق بيط هلك نمؤملاف
 ةرمث يه يتلا ةحلاصلا لامعألا س هحراوج ىلعو ءركذلا نم هناسل ىلع

 لجو رغ هللا اهلبقي اهلك تالا هذهف .همسا يف ةلخادو .ناميإلا

 نم نوكي نأو «همعطم ُبيط نمؤملل لاّمعألا ةبيط هب لصحي ام مظعأ نمو

 ءلالحلا لكاب الإ وكزي الو لمعلا لبقي ال هنأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا اذه يفو
 لبق ال هللا داو : غ لاق ن ل
 اوُلُك لسرلا اهيأ اي) :لاقف : نيلصرتلا هيما امب نينمؤملا رمأ هللا نإ «ًبيط الإ
 ام تابیط نم اوُلُك اونَمأ يذلا 4 ايو : لاقو ,«ًاحلاص المغأو تابّيطلا نم

 .مكانقزر

 يه يتلا E نورومأم مهممأو لسرلا نأ اذهب دارملاو

 اذإف لوقف حلاص لمعلاف ءالالح لكألا ماد امف « حلاصلا لمعلابو ءلالحلا

 ؟ًالوبقم لمعلا نوكي فيكف « لالح ريغ لكألا ناك

 لام وهف «مارحلا عم لبقتي فيك هنأو ,ءاعدلا نم كلذ دعب هركذ امو

 رظن هيف دانسإب يناربطلا جرح دقو . مارحلاب ةيذغتلا عم لامعألا لوُبق داعبتسال
 اوك سالا هيأ اي» : هكَع هللا لوسر دنع ةيآلا هذه تيل :لاق « سابع نبا نع

 :لاقف .صاقو يبأ ْنب دعس ماقف «[154 :ةرقبلا] 4ًايط لاح ضرألا يف امم

 دعس اي) : هلك ّيبنلا لاقف «ةوعدلا ٌباجتسم ينلعجي نأ هللا وعدا « هللا لوسر اي

 )۱٤٤۳(« هجام نب باو «(۲۰۰۸) يذمرتلاو 615/1 دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاوار (۱)

 . فيعض وهو .يلمسقلا نانس نب ىسيع هدنس يفو ا ناو
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 فذقيل ٌدبعلا َّنِإ «هديب دمحم سفن يذلاو ةوعّدلا باجتسم نكت كَمَعطم ٌبطأ
8 3 3 1 7 0 

 , )هب ىلوأ رانلاف تحس

 نم» :لاق رمع نبا نع ًاضيأ رظن هيف دانسإب دمحأ مامإلا «دنسم» يفو

 ناك ام ةالص هل هللا لبقي مل مارح ٌمهرد هنمث يف مهارد ةرشعب ًابوث ىرتشا
 هللا لوسر نم هتعمس نكأ مل نإ اتُمص :لاقف هينذأ يف هيعبصأ لخدأ مث ««هيلع

 رازبلا هجرخ شا ا ًاعوفرم هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ىوربو . 06

 . 2 دج فيعض ٍدانسإب هريغو

 : لاق ل ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ٌفعض هيف ٍدانسإب يناربطلا جرخو

 مهللا كيبل : ىدانف زرغلا يف هلجر عضوو ‹ ةبيط ةقفنب 55 لجرلا جرخ اذإ»

 ءلالح كتلحارو «ُلالح كاز كيَدْعَسو كيبل : ءامّسلا نم دانم هادان كيل

 يف هلجر عضوف «ةئيبخلا ةقفنلاب لجرلا جرخ اذإو ,«©روزأم ٌريغ ٌروربم كجحو
 هركذو ۰۲۹۲/۱ «ريثك نبا ريسفت» يف امك يناربطلا نع «هريسفت» يف هيودرم نبا هاور )١(

 مل نم هيفو ««ريغصلا» يف يناربطلا هاور :لاقو ٠ «عمجملا» يف يمثيهلا

 . مهفرعأ

 ِ .رمع نبا نع مشاه نع «رفز نب نامثع نع «ديلولا نب ةيقب قيرط نم ۹۸/۲ دمحأ هاور (۲)

 يف عقوو .دحاو ريغ هلاق «فرعي ال ةبسن نود اذكه مشاهو «نعنع دقو سلدم ةيقبو

 نع القن «نازيملا» يف يبهذلا لاق «صقوألا مشاه :لاق ۲۱/۱۲-۲۲ «دادغب خيرات»

 :«ريدقلا ضيف» يف يوانملا نع هلقن اميف يقارعلا ظفاحلا لاقو .ةقث ريغ : يراخبلا

 وبأو «ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق ءروصنم نب رضنلا هيفو )۳١٠١١(« رازبلا هاور (۴)

 :لاقو ۰ «عمجملا» يف يمثيهلا ركذو . فيعض وهو «ةمقلع نب ةبقع بونجلا

 . فيعض وهو «بونجلا وبأ هيفو

 .روزوم وهف رزو :لاقي ءرزولا نم «روزوم» :ةداجلا (4)
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 ءكيَدْعَس الو كَل ال : ءامسلا نم دانم هادان كيبل مهللا كيبل : ىدانف ءزّرغلا
 هوحن رمع ثيدح نم ىوربو . ()«روربم ٌريغ كجحو مارح كتقفنو «مارح كداز

 اشي تفيعض داسا

 ةالص هللا لبقي ال :لاق «سابع نبا نع دهاجم نع تاتقلا ىبحيوبأ ىورو

 1607 مارحت فوج نفق یز

 بوث يف یلص نمو « مارح ,لامب جح نم جح يف ُءاملعلا فلتخا دقو
 دمحأ مامإلا نع هيفو .كلذب م ةالصلا ضرف هنع طقسي له «مارح

 ةرشابم عم لمعلا لبقتي ال هنأ ىلع ٌلدت ةروكذملا ثيداحألا هذهو «ناتياور

 نيب هيلع ُءانثلاو .هلعاف ٌحدمو «لمعلاب اضرلا هب داري دق لوبقلا نكل « مارحلا
 طوقس هب داري دقو «هيلع رجألاو باوثلا ٌلوصح هب دارُي دقو « هب ةاهابملاو ةكئالملا
 مل «يناثلا وأ لوألا ىنعملاب لوبقلا انهاه دارملا ناك نإف ,ةمذلا نم هب ضرفلا
 ءقبآلا ةالص لبقت ال هنأ درو امك «ةمذلا نم هب ضرفلا طوقس نم كلذ عنمي
 رمخلا برش نم الو ًانهاك ىتأ نم الو ءطخاس اهيلع اهجوز يتلا ةأرملا الو

 وهو « يناثلا وأ لؤألا ىنعملاب لوبقلا يفن  ملعأ هللاو  دارملاو ءاز نيعبرأ

 : ةدئاملا] (نيقتملا نم هللا لبي امْنِإط : لجو رع هلوق نم  ملعأ هللاو  دارملا
[YYاس ل ل  

 مهنم لبقتُي نيذلا نيقتملا ّنِم اونوكي ال

 اميف عقي الف ءءايشألا يقتي :لاقف .اهيف «نيقتملا» ىنعم نع دمحأ لسو

 لال

 : لمعلا مامت اهب لاصخ سمخ : هللا همحر دهازلا يجابنلا هللا دبع وبأ لاقو

 .هجيرخت مدقت )١(

 .ثيدحلا نيل «تاتقلا یحی وبأ )(
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 ۰ ىلع لمعلاو هلل لمعلا صالخإو ءّقحلا ٌةفرعمو لجو رع هللا ةفرعمب ناميإلا
 اذإ كّنأ كلذو لمعلا عفتري مل ءةدحاو ْتَدقُف نإف , لالحلا ٌلكأو ةْنّسلا

 فرغت ملو .ٌقحلا تفرع اذإو « عفتنت مل .ٌقحلا فرعت ملو «لجو رع هللا تفرع
 عفتنت مل ءلمعلا صل ملو حلا تفرعو « هللا تفرع نإو «عفتتت مل « هلا

 مل ءةنسلا ىلع نكي ملو «لمعلا تصلخأو ءٌقحلا تفرعو « هللا تفرع نإو

 .(عفتتت مل لالح نم لكألا نكي ملو «عبرألا ِتْمت نإو ءعفتت
 رظنت ىتح ءيش كعفني مل ةيراسلا هذه ماقم تمقول :درولا نب بيهو لاقو

 . مارح وأ لالح كنطب لخدي ام

 نبا نع «ملسم حيحص» يف امك ةلوبقم ريغف «مارحلا لاملاب ةقدصلا امأو

 .«لولغ نم ةقدص الو .روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال» : ا يبنلا نع رمع

 ٌدحأ قّذصت ام» :لاق دع ّيبنلا نع ةريره يبأ نع «نيحيحصلا » يفو

 نيمي نمحرلا اهذخأ الإ  َبّيطلا الإ هللا لبقي الو بط بسك نم ةقدضن
 .(©ثيدحلا ركذو

 بستكي ال» : لاق ةَ ّيبنلا نع دوعسم نبا نع دمحأ مامإلا «دنسم» يفو

 الو «هنم لبقتيف .هب قّدصتي الو .هيف هل كربه «هنم ٌقفنُيف « مارح نم الام ٌدبع
 نكلو .ءىيسلاب ءىبسلا وحمي ال هللا نإ ءرانلا ىلإ هّداز ناك الإ هرهظ فلخ هكرتي

 .ديزي نب ديعس :همسا يجاسلا هللا دبع وبأو 2٠١/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )١(

 . ٠١٤/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 ةنايخلا :نيغلا مضب لولغلاو )١(.« يذمرتلاو ه٠" دمحأ ًاضيأ هاورو 753714(2) مقرب (۳)

 ؛ًالولغ تيمسو لغ دقف ٌةيفخ ۽ يش يف ناخ نم لكو «ةمينغلا نم ةقرسلاو منغملا يف
 . ةعونمم : يأ .ةلولغم اهيف يديألا نأل

 )٤( ص هجيرخت مدقت 73١9 .

- 5617# 



 .©2«ٌتيبخلا وحمي ال ٌتيبخلا نإ «نسحلاب َءىيسلا وحمي

 : لاق ي يبنلا نأ ةريره يبأ نع ةريجح نبا نع جارد ثيدح نم ىوربو

 . (هيلع هرصإ ناكو رجا هيف هل نكي مل « هب قدصتف ايار تاک ف

 . ةريره يآ ىلع ًافوقوم مهضعب هاورو 29 (هحيحص» يف نابح نبا هجرخ

 باصأ نم» : ديل هللا لوسر لاق :لاق «ةرميخم نب مساقلا ليسارم نمو

 .«منهج ران يف هب فذق مث ءاعيمج كلذ

 لام باصأ نم لثم العج امهنأ ةَرسيم نب ديزيو ءءادردلا يبا نع يورو

 .©9ةلمرأ هب اسکو «ميتي لام ذخأ نم لثم هب قّدصتف ل وين

 مث «مارحلا لحرب كلك ناك .لمع ىلع ناک نّمع سابع نبا لیسو

 اذكو :تيخلا رفكي آل ثيحلا نإ :لاقف «هنم قّدصتيو قتعيو جحي وهف بات

 ا ردك تلطلا نكلو :فيشلا نك للا نإ :دوعسم نبا لاق

  .َتْمَلَظ دق نم محرا «هُمحري نيكسملا ىلع قّدصتملا اهيأ :ٌنسحلا لاقو

 : نيهجو ىلع عقت مارحلا لاملاب ةقدصلا نأ ملعاو

 وه اذهف .هسفن نع امهوحنو ٌبصاغلا وأ ٌنئاخلا هب َقَّدصتي نأ :امهدحأ

 )١( فيعض وهو «دمحم نب حابصلا هدنس يفو ء١ دمحأ هاور .

 . نسح هدانسإو .(۳۳۹۸) مقرب (۲)
 «ريسلا» يف يبهذلاو ١١.« 8١ص «لامكلا بيذهت» نم مساقلا ةمجرت يف يزملا هركذ (۳)

 . هعفري ملو «هلوق ةرميخم نب مساقلا نع قرا

 )٤( دمحأل «دهزلا» رظنا ص٠۳۷ .

 . عيبرلا نب سيق هيف : لاقو ء۳/١١۱ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ء(۹۳۲) رازبلا هاور (6)

 . يروثلاو ةبعش هقثو دقو « مالك هيفو
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 مثأي لب «هيلع ٌرَجْوَي ال هنأ ىنعمب :هنم لقي ال هنأ ثيداحألا هذه نم دارملا

 هدصق مدعل ءرجأ كلذب كلاملل لصحي الو «هنذإ ريغب هريغ لام يف هفرصتب

 باتک يفو ءانباحصأ نم ليقع ُنِبا : مهنم ةءاملعلا نم ةعامحت هلاق اذك « هتينو

 : لاق بيسملا نب ديعس لأس هنأ ىعازخلا سنخألا نب ديز ةياور نم قازرلا دبع

 اذإ كاره لحلو. اهات الو تن رت ال لاق ؟اهببقديضتاتا لقتل تاخر

 تماس فر امم جلا ى ا ل

 كلذك «هبصغ امب قدصت اذإ بصاغلاك هنأ رع نبا نع لولا «ساتلا هب

 هتوم كج ينودع اوعمتجا دق سانلا ناكو «ةرصبلا ريمأ رماع نب هللا دبعل لاق

 ىورف « ملكتي ن أ هنم بلطف «تكاس رمع نباو «هناسحإو هربب هيلع نونثُي مهو

 . ةرصبلا ىلع تنكو : هل لاق مث ««لولُع نم ٌةقدص هللا لقي ال» :ثيدح هل

 E :«عيولا باتك» يف ىسوم نب سا لاقو

 امأ : 00 لاقف جا اهيف انا ا ينل 0 ايليت م تاقحلا

 غ e ل
 ؟هنم لبقي له رظناف هللا ليبس يف اهب دهاج مث

 درولا نب بيهوو ٍسوواطك عرولا يف ديدشتلا لهأ نم ةفئاط ناك دقو

 )١( «قازرلا دبع فنصم» رظنا )18577(.

 ) )۲«قتعأو» :(ب)و (أ) يف
 )۳( ملسمو لل“*وهاو 7 دمحأ هاور )5١5(.
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 هنإف « هللا همحر دمحأ مامإلا امأو «كولملا ءالؤه لثم هثدحأ امب عافتنالا نووي

 هذه ناف ؛ عناضملاو طار دجاسملاك « ةماعلا عفانملا نم هولعف اميف 8

 ,لامب كلذ نم ًائيش اولعف مهنأ نّفيتي نأ لإ هللا .ءيفلا لام نم اهيلع قفني
 لاملاب لمع امب عافتنالا ىقوتي ذئنيحف ءاهوحنو بوصغلاو سوكملاك مارح
 , مهسفنأل لاملا تيب لاومأل مهذخأ مهيلع ركنأ امن نإ رمع نبا لعل «مارحلا

 «بوصغلاب ٌةيبش اذه ّنإف « مهنم ةقدص وهف «كلذ دعب اهنم هولعف ام نأ مه اوعدو
 .دجاسملا ناينب كولملا ىلع ءاملعلا نم ركنأ نم راكنإ لمحي اذه لثم ىلعو

 الح بسك نمع لئس نيمدقتملا ضعب تيأر : يزوجلا نب جرفلاوبأ لاق
 ىتفأف ؟باوث هل له : دجاسملاو ةطبرألا ىنب مث .ءارمألاو نيطالسلا نم امارحو

 هنأل «ةرسمس عون هكلمي ال ام فاقيإ يف هل َّنأو ,قفنملا بلق بيط ٌبجوُي امب
 نيرّدصتم نم ًابجعاو تلقف :لاق . مهيلع دريف «نيبوصغملا نايعأ فرعي ال

 نإف الو قفنملا اذه لاح يف رظني نأ يغبني «ةعيرشلا ٌلوصأ َنوفرعي ال ىوتفلل
 عيب «هفراصم هوجو تفرع دق .لاملا تيب نم جرخي امغ ءًاناطلس ناك

 ءارمألا نم ناك نإو ؟طابر وأ س ءانب نم ديفي ال امب هلغشيو «هیقحتسم

 ًامارح ناك نإو «لاملا تيب ىلإ هدر بجي ام دري نأ بجيف «نيطالسلا باونو

 نإف «هتثرو وأ هنم ذخأ نم ىلع هدر بجاولاو « مارح هيف فرصت لکف ٠ سعوا

 هذخا ظحي ملو «ةقدصلا يف وأ حلاصملا يف فرصي لاملا تيب ىلإ ڌر فرعي مل

 ىهتنا . مثإلا ريغب

 نوعنمي نيذلا هتقو يف مهدهع نيذلا نيطالسلا يف همالك امنإو
 ام ءانبب كالملا فرصت مهسفنأل هيف نوفرصتيو « مهقوقح ءيفلا نم نيقحتسملا

 ًاموق هب صخيو «هيلإ جاتحي ال دق امم اهوحنو ةطبرأو سرادم نم مهيلإ هنوبسني
 مهل ينبي مث «ءيفلا نم مهقوقح سانلا يطعي ٌلداع ٌمامإ ضرفول امأف موق نود
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 كلذ ناك كلذ وحنو «ناتسرام وأ «ةسردم وأ دجسم نم هيلإ نوجاتحي ام هنم

 ءانب هذخأ امب ىنب لاملا تيب نم هسفنل لاملا ذخأي نم ضعب ناك ولو .ًازئاج

 دقف ءهسفن ىلإ هبسن هنكل «لاملا تيب نم هيف ءانبلا زوجي لاح يف هيلإ اجاتحم

 هجو ىلع هنم بوصغملا ىلإ ّلاملا در اذإ بصاغلا يف فالخلا ىلع ُحّرختي

 ريغ نم ةجاحلا ردق ىلع ينب اذإ هلك اذهو ؟ال مأ كلذب أربي له ةبهلاو ةقدصلا

 تيب لام نم ةرصبلا دجسم ميمرتب زيزعلا دبع ُنبَرمع رمأ دقو . ٍةفرخز الو فرس

 لام يف ناينبلل دجأ مل ينإ :لاقو .هنم عّدصت ام اوزواجتي نأ مهاهنو ءلاملا

 . مهلام تيبب ٌرضأ اميف نيملسملل ةجاح ال : لاق هنأ هنع يورو . اقع هللا

 ًافوقوم هريغ لام يف هوحنو بصاغلا فرصت لعج نم ء ءاملعلا نم نأ ملعاو
 ةا ا ضحي کج دقو ناچ ف فرصت راجا ناف کلا اخ ىلع

 زاج .كلاملا هل هزاجأ م ‹بوصخغم لام نم هتاكز جرخأ نم نأ يع نع

 قتعأ اذإ هنأ ديحأ كغ ةياوز شوم يبأ نبا جرخ كلذكو «ةاكزلا هنع تطقسو

 «هقتع ذفنو ءزاج كلاملا هزاجأ مث «هلام يف هنامض ًامزتلم هسفن نع هريغ دبع

 هتعتمل اهحبذف «ةاش بصغ ول هنأ ةيفنحلا نع يكحو .دمح دمحأ صن فالخ وهو

 .هنع تأزجأ كلاملا اهزاجأ مث «هنارقو

 نع هب قّدصتي نأ :بوصغملا لاملا يف بصاغلا تافرصت نم يناثلا هجولا

 هت ءار دع اجا ف ةر زا لا كر عجم اذ حاشا
 كلامو يرهرلا بهذ :ربلا دبع نبا لاق . مهريغو دمحأو «ةفينح وبأو لام
 لِي ملو ركسعلا لهأ قّرفت اذإ ُلاغلا َّنأ ىلإ ثيللاو « يعازوألاو «يروثلاو
 نب ةدابع نع كلذ يور «(”يقابلاب قدصتيو «هسمخ مامإلا ىلإ عفدي هنأ مهيلإ

 .«ىلإو» :(ب)و (أ) يف )١(
 = ديعي نأ ٌلاغلا ىلع نأ ىلع اوعمجأ :رذنملا نبا لاق : 5 «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو (۲)
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 سابع نباو دوعسم نبا بهذم هبشي وهو .يرصبلا نسحلاو ؛ةيواعمو تماصلا
 î دقو :لاق «هبحاص فرعي ال يذلا لاملاب قدضت نأ نايري اناك امهنأل

 ءاج اذإ هولعجو ءاهبحاص عاطقناو فيرعتلا دعب اهب ةقدصلا زاوج ىلع ةطقللا يف

 ىهتنا . بوصغلا كلذكو ,نامضلاو رجألا نيب اريخم

 لام هدنع نمع حابر يبأ ن نب ءاطع تلأس :لاق «رانيد نب كلام نع يورو
 كلذ نإ : لوقأ الو هب قدصتي : لاق ؟هنم جورخلا ٌديريو «هبابرأ فرعي الو « مارح

 .ًابهذ هنزو نم يلإ ٍّبحأ ءاطع نم لوقلا اذه ناك : كلام لاق . هنع ءىزجي

 ردقي مل نإف < «مهبلإ هدري :ًابوصغم ًائيش موق نم ىرتشا نميف نايفس لاقو

 هركت نمم ًائيش عاب نميف يف لاق اذكو «هلام سأر ااو هلك هب قّدصت «مهیلع

 قدصتي :لاقو «كرابملا نبا هفلاخو «نمثلاب ُقَّدصتي :لاق «هلام ةهبشل هتلماعم
 حبرلاب قّدصتي :دمحأ لاقو .ةّصاخ حبّرلاب

 هلأ : هتلماعم هركت نّمم ُميبي هوبأ ناكو «هیبأ نم آلام ثرو نميف لاق اذكو

 وحن ةباحصلا نم ةفئاط نع يور دقو . يقابلا ذخأيو « حبلا رادقمب هنم قّدصتي
 . يراصنألا ديزي نب هللا ٌدبعو «باطخلا نب رمع مهنم :كلذ

 الو ظن انا مارحلا لاومألا يف هللا همحر ا نع رولا

 .اهقحتسم رهظي ىتح اهب قص

 هنأ .هبابرأ فرعي ال ٌمارح لام هدنع نم نأ یری ضايع ٌنب ٌليضفلا ناكو

 .بيطلاب الإ هللا ىلإ بّرقتي ال :لاقو .هب قّدصتي الو «رحبلا يف هيقلُيو «هفلتي
 ًادبأ هداضرإو «هنع ٌّيهنم هتعاضإو لاملا فالتإ ْنأل هب ةقدصلا حيحصلاو

 هبستكم نع تسيل هب ةقدصلاو «هيلع ةملظلا ءاليتساو .فالتإلل هل ضيرعت

 . يقابلاب قدصتيو .هسمخ
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 يف هل هغفن نوكيل «هكلام نع ٌةقدص يه امْنِإَو ؛تیبخلاب هنم ابرفت نوک نع

 .ايندلا يف هب عافتنالا هيلع ُرّذعِتي ثيح ةرخآلا

 انما املا ىلإ هيدي دمي َربغأ ٌتعشأ ٌرفسلا ليطُب لجرلا ركذ مث» : هلوقو

 «مارحلاب يذغو « مارح هسبلمو «مارح هبرشمو e «بر ای ب

 قت يضتقت يتلا بابسألا مع ءءاعدلا بادآ 2 هيف 1 0 اذه

0 

 يف امك ءءاعدلا ةباجإ يضتقي هدّرجمب رفسلاو ءرفسلا ٌةلاطإ :اهدحأ

 : نهيف كش ال تاباجتسم تاوعد ثالثر : لَك يبنلا نع «ةريره أ ثيدح

 هجام نباو دواد وبأ هجرخ ()«هدلول دلاولا ةوعدو «رفاسملا ةوعدو < مولظملا ةوعد

 . («هدلو ىلع دلاولا ةوعد» : هدنعو ‹ يذمرتلاو

 . هلوق نم دوعسم نبا نع هلثم يورو

 راسكنا لوصح ُهَنِظَم هنأل ؛ءاعّدلا ةباجإ ىلإ ٌبرقأ ناك ,رفسلا لاط ىتمو

 ْ . ءاعدلا ةباجإ
 2 م و

 - اضيأ وهو «راربغإلاو ثعشلاب ةئيهلاو سابُللا يف لبتلا لوصح : يناثلاو

 بر» : لي ّيبنلا نع روهشملا ثيدحلا يف امك «ءاعدلا ةباجإل تايضتقملا نم

 هجام نباو .(4448)و )۱۹۰٥١( يذمرتلاو )١165(., دواد وبأ هاور نسح ثيدح (۱)

 هححصو «(١۸٤)و (7؟) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۲۸/۲ دمحأو «(855)

 . ٠١٤/٤ دمحأ دنع رماع نب ةبقع ثيدح نم هب ىوقتي دهاش هلو «2(؟599) نابح نبا
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 املو .©0«هّربأل هللا ىلع مسقأ ول «باوبألاب عوفدم «نيرمط يذ ربغأ ثعشأ
 نب ُفّرَطُم ناكو .")ًاعّرضتم ًاعضاوتم ًالّذبتم جرخ .ءاقستسالل لي ّيبنلا جرخ
 :هل ليقف .هديب ًازاكع ذخأو «هبايث ناقلخ سبلف « خأ نبا هل سبح دق هللا دبع

 اهببسب ىجرُي يتلا ءاعُدلا بادآ نم وهو بامسلا ىلإ هيذي دم :ثلاغعلا
 يبحتسي « ميرك ٌيبح ىلاعت هللا نا هي يلا نع ناملس ثيدح يفو «هتباجإ

 دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخ «نيتبئاخ ًارفص امهّدري نأ هيدي هيلإ ! لجرلا عفر اذإ

 . امهريغو 0 رباجو سنا ث ثيدح نم هوحن يورو .«9هجام نباو يذمرتلاو

 عقرو  هيطبإ ضايب ىرُي ىتح ءاقستس دسالا يف هيدي عفري ةي يبنلا ناكو

 )١( نابح نباو «.(5845)و (55171؟) ملسم هاور )*54/87(.

 )١755(« هجام نباو ۱۹۳/۳ يئاسنلاو .(ه84) يذمرتلاو 0 دمحأ ىور (۲)

 ًاعرضتم ًانكسمتم ًالذبتم هلي هللا لوسر جرخ :لاق سابع نبا نع )١١70( دواد وبأو
 .هل ظفللاو «(۲۸۹۲) نابح نبا هححصو .ًاعضاوتم

 . ٠۹٩/٤ «ريسلا» يف يبهذلاو ۲۹۰/۱٩ «هخیرات» يف ركاسع نبا هاور (۳۴)

 )٤( دمحأ هاور ١/٤۳۸. هجام نباو ,(”هه5) يذمرتلاو ء(۸۸٤۱) دواد وبأو )۳۸٣١(ء

 نابح نبا هححصو )۸۷١( )و  .)۸۸٠مكاحلاو ١/٤۹۷ هدانسإ دوجو « يبهذلا هقفاوو

 «حتفلا» يف ظفاحلا ٠٤١١/١١ .

 مكاحلاو .(٠٠ه)و )٠١٠٤( «ءاعدلا» يف يناربطلاو )۱۹٦٤۸(« قازرلا دبع هاور ()
 . ةفيعض ديناسأب )١85( يوغبلاو ٤4۸1

 يناربطلل هتبسن دازو ۱٤۹/٠١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )۱۸٦۷(« ىلعي وبأ هاور (1)
 ةيقبو ءهفعض ىلع قثو دقو ,ردكنملا نب دمحم نب فسوي هيف :لاقو .«طسوألا» يف

 . حيحصلا لاجر امهلاجر

 نابح نبا هححصو «(846) ملسمو )٠١1(« يراخبلا سنا ثيدح نم هاور (0)
(58846). 

- ۷۰ - 



 . "9 هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح نيكرشملا ىلع رضس ندب موي هيدي

 اهنمف ,ةددعتم ٌعاونأ ءاعُدلا يف هيدي عفر ةفص يف هِي ّيبنلا نع يور دقو

 ««"ربنملا ىلع كلذ لعفي ناك هنأ هنع يورو «طقف ةبايَّسلا هعبصأب ريشي ناك هلأ

 .6هتلحار بكر امل هلغفو

 هيف ريشي ةالصلا يف تونقلا ءاعد نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذو

 نبا لاقو .هيوهار نب قاحسإو «زيزعلا دبع نب ٌديعسو يعازوألا مهنم «هعبصأب

 ىلع تينثأ اذإ :نيريس ُنبا نعو .ءاعدلا يف صالخإلا وه اذُه :هريغو سابع

 . ةدحاو ٍعبصأب رشف هللا

 ءاهلبقتسم وهو ةلبقلا ةهج ىلإ امهّروهظ لعجو هيدي عفر لي هنأ :اهنمو
 ءاعد يف ايب ّيبنلا نع ٌةَفّصلا هذه تيوُر دقو . هّهجو يلي امم امهّنوطب لعجو

 مهنم ,ةفصلا هذه ىلع ءاقستسالا يف ٌمفرلا ٌمهُضعب ٌبحتساو «*ءاقستسالا

 . يناجزوجلا

 . عرضت هجولا اذه ىلع عفرلا : فلسلا ضعب لاقو

 )١( نابح نباو (۱۷۹۳) ملسم رمع ثيدح نم هاور )٤۷۹۳( .

 ) )۲يئاسنلاو «(814) ملسمو 2178/4 دمحأ ةبيور نب ةرامع ثيدح نم هاور ۰۱۰۸/۳

 دواد وبأو )٤ ١1١(. نابح نبا هححصو )445(.

 )*( ليوطلا رباج ثيدح نم هريغو (17/71) ملسم هاور امك عادولا ةجح يف هتبطخُم يف كلذو
 يب يبنلا ةجح فصو يف .

 )٤( ةبيش يبأ نبا هاور ٠ يقهيبلاو 2(" 71454) قازرلا دبعو ۳۸۱و ۱۳۳/۲ .

 ملسمو «(۱۰۳۱) يراخبلا يف سنأ ثيدح رظنا (ه) )۸٩٥( .

 هححصو 2711 / © دمحأو ء(۱۱۹۸) دواد يبأ دنع محللا يبآ ىلوم ريمع ثيدحو

 . يبهذلا هقفاوو ”ل ١ مكاحلا
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 يورو .©”ًاضيأ ءاقستسالا يف لك ّيبنلا نَع يور دقو كلذ سكع اهنمو

 اذه ىلع عفرلا : مهضعب لاقو «كلذك نوعدي اوناك مهنأ فلّسلا نم ةعامج نع

 وبأو «سابع ُنباو «رمع نبا : مهنم هب ةذاعتساو «لجو زع هللاب ةراجتسا هجولا
 .”هجولا اذه ىلع هيدي عفر ءداعتسا اذإ ناك هنأ يب يبنلا نع يوُرو «ةريره

 درو دقو .ضرألا ىلإ امهروهظو ءامّسلا ىلإ هيقك لعج «هيدي عفر اهنمو

 «ةريره يبأو رمع نبا نعو «ثيدح ريغ يف لجو زع هللا لاؤس يف كلذب ٌرمألا

 . لجو رع هلل لاؤسلاو ءاعّدلا وه اذه َّنأ نيريس نباو

 امهنوطبو ءامسلا ىلإ امهروهظ 0 هيفك بلق وهو «كلذ سكع اهنمو

 راشأف ىقستسا اب ّيبنلا نأ سن نع «ملسم حيحص» يفو . ضرألا يلي امم

 هيدي طسبف» : هظفلو هللا همحر (١دمحأ مامإلا هجرخو . اعا لإ ةيفك رهت

 اذكه ىقستسا : هظفلو «دواد وبأ هجرخو . «ءامسلا يلي امم امهرهاظ لعجو

 . ضرألا يلي امم امهنوطب لعجو «هيدي دم : ينعي

 لكي نبنلا ناك :لاق , يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (7دمحأ مامإلا جرخو

 يلي امم ع نوطب لعجو «هتودنل لايح هيدي عفرو اذكه وعدي ةفرعب ًافقاو

 هيدي دمو «اذكه يقستسي ةي يبنلا ناك : سنأ ثيدح نم )۱۱۷١( دواد يبأ ننس يف )١(

 . هيطبإ ضايب تيأر ىتح ضرألا يلي امم امهنوطب لعجو

 هركذو «فيعض وهو «ةعيهل نبا هيفو ءالسرم بئاسلا نب دالخ نع 55/84 دمحأ هاور (۲)

 . !نسح هدانسإ :لاقو ۰ «عمجملا» يف يمئثيهلا

 .(8655) مقرب (5

 )٤( «دنسملا» ۲٤١۱/۳ .

 . حيحص هدانسإو ‹«(۱۱۷۱) مقرب (0)

 يف يمثيهلا هركذو 2787/٠١ ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو /١. «دنسملا» يف (5)

 00 . فيعض وهو «برح نب رشب هيف :لاقو 2158/٠١ «عمجملا» :
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يبنلا عفر ةملس نب ٌدامح فصو اذكهو . ضرألا
 نبا نع يورو . . ةفرعب هيدي كك 

 .لاهتبالا وه اذه : يديمحلا لاقو . ةراجتسالا وه اذه نأ لي

 GE اع حلوا عبارلاو
 اللب ام مظعأ نمور

 براي :ٌدبعلا لاق اذإ» :ًاعوفرم ةشئاع ثيدح نم « هرازبلا جّرخو «ءاعدلا ٌةباجإ

 . «هطْعت لس «يدبع كيل : هللا لاق ءًاعبرأ

 : ةجراخ نب دعس ثيدح نم هريغو يناربطلا 8
 ّيبنلا ىلإ اوُكَش ًاموق نأ

 عفرو «تر اي تراب ب :اولوقو «بَكرلا ىلع اوُثجا» :لاقف ءرطملا طوحق

 : «”ههنع َفّشكُي نأ اوبحأ ىتح اوقف ءءامسلا ا

 : لاق هني يلا نع سابع نب لضفلا نع هريغو «دنسملا» يفو

 ا ؛ٌلکسمتو عشختو «ٌعضتو «نیتعکر لک يف ٌدهَشَتو « ىنثم ىنثم

 نمف بر اي براي : لوقتو - كّهجو امهب البقتسم كبر ىلإ امهعفرت : لوقي -

 . ©«جادخ يهف كلذ لعفي مل

 الإ «بر اي بر اي ّبر اي :لوقي ٍدبع ْنِم ام :سنأ نع يشاقُرلا ديزي لاقو

 . «كيبل كيبل» :هنز هل لاق

 ديعس نب مكحلا هيف :لاقو ٠١١/٠١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )۳٠٤١(« مقرب )0(

 .فيعض وهو «يومألا

 نب رماع هدنس يفو « ٤٥۷/٩ «خيراتلا» يف يراخبلاو «(556) رازبلا هاورو .حصياال (۲)

 : ۱۸۸/۳ هنبا هنع هلقن اميف متاح وبأ لاقو .رظن هدانسإ يف :يراخبلا لاق «ةجراخ

 .ركنم هدانسإ
 وهو ءءايمعلا نب عفان نب هللا دبع هدنس يفو .(786) يذمرتلاو 25١١/١ دمحأ هاور (۳)

 .لوهجم

 ثيدح نم (7١؟6) هجام نباو )١7845(, دواد وبأو ۰۱٦۷/٤ دمحأ هاورو

 .ءايمعلا نب عفان نب هللا دبع ًاضيأ هيفو «ةعيبر نب بلطملا
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 ٌبر ربكألا هللا مسا :نالوقي اناك امهنأ سابع نباو ءادردلا يبأ نع يورو
00 

 يلإ هللا رظن الإ «تارم ثالث بر اي بر اي دبع لاق ام :لاق ٍءاطع نعو
 نیلا : ىلاعت هلوق الت مث : ؟نآرقلا نوؤرقت امأ :لاقف ءنسحلل كلذ ركذف
 ضرألاو تاومّسلا قلخ يف ًنورکفتیو مهبونج ىّلَعو ًادوعقو ًامايق هللا َنوركُذَي
 لا لحد ْنَم كلا اني .راثلا باع انف كئاحبُم الطاب اذه تقل ام ار

 اونمآ ْنأ ناميإلل يدان ًايدانم انغمَس اننإ ار .راصنأ نم َنيمِلاطل امو ةتيزخأ دق

 ام انتآو انير .راربألا َعَم انفوتو انتي اع رمو انَيونُد ال رفغاف انّير انماف مكيرب
 مُهَل ٌباجّتساف . داعيملا ٌفلخُت ال ٌكْنِإ ةمايقلا موي انت الو َكِلْسُر ىلع انتْذَع
 ۱۹۱-٩۳۱۹۰ :نارمع لآ] «مكنم لماع لمع ٌعيضأ ال يأ مهر

 برا مساب حتتفت ًالاغ اهدجو نآرقلا ىف ةروكذملا ةيعدألا لّمأت نمو
 (راثلا َباَذَع انقو ةنَسَح ةرخآلا نقر ةلمحاجذلا يف انتآ نبر : ىلاعت هلوقك
 ًارضإ انيلَع لمحت الو ابر اناطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انير» ۲۰١[« :ةرقبلا]

 : ةرقبلا] هب ال َةَقاط ال ام انلمَحت الو ابر انلبَق ْنِم نيِذَّلا ىلع ُهَتلمَح اَمُك
 اذُه لثمو .[۸ :نارمع لآ] 4انتيدَه ْذِإ َدْعَب انبولُق غزت ال ابر : هلوقو ,7
 .ريثك نآرقلا يف

 اي :لوقي :الاقف «يديس اي :ءاعدلا يف لوقي نُمع نايفسو كلام لئسو
 . مهئاعد يف ءايبنألا تلاق امك :كلام داز . بر

 داكأ مارحلا يف عسوتلا هنأ ىلإ هلك الك راشأ دقف ءءاعدلا ةباجإ عنمي ام امأو

 ردلا» يف يطويسلا هركذو ٠٠١/١ مكاحلا هححصو ۲۷۲/٠١ ةبيش يبأ نبا هاور )١(

 . متاح ي ىبأ نبال هتبسن دازو 5٠١« /7 «روثنملا

 "ما «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )2
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 تارد انك ىنعملا اذه يف سابع نبا ٌتيدح قبس دقو «ًةيذغتو الو ابرو

 م ل مار هي 56

 لالحلا لكأف © «ةوعدلا باجتسم نكت «كمعطم بطا» : دعسل لاق ةي ّىبنلا

 .ءاعدلا ةباجإل ٌبجوم ببس هب يذغتلاو هسبلو هبرشو

 : صاقو يبأ نب دعسل ليق :لاق ,رفصألا انئَّدح :رامع نب ٌةمركع یورو

LS eمقل ف ىلإ تعقر اف“  

  yT nهتمعط بطُيِلف .

هّتوعد تّبيجأ ًاحابص نيعبرأ لالحلا لكأ نم : لاق هللا دبع نب لهس نعو
 نعو . 

 . معطملا ءوسب تاوامسلا نع سبحي دبعلا َءاعد نأ انغلب :لاق طابسأ نب فسوي

 ماهفتسا وهف ؟هل باجتسُي فيك :هانعم «كلذل باجتسي ىنأف» : كي هلوقو

 «ةباجتسالا ةلاحتسا يف ا سیلو «داعبتسالاو فلا هجو ىلع عقو

 عناوم ةلمج نم هب يذغتلاو مارحلا يف عشوتلا نأ اذه نم ذي ‹ ةيلكلاب اهعنمو

 تامرحملا ٌباكترا نک دقو «هعنم نم عناملا اذه عنمي ام دجوُي و «ةباجإلا

 كرت نأ ثيدحلا يف امك تابجاولا كرت كلذكو e ةباجإلا نم 7 ةيلعفلا

 تاعاطلا لعفو «رايخألا ءاعد ةباجتسا عنمي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 تقبطناو راغلا اولخد نيذلا لّسوت امل اذهلو .«”ءاعدلا ةباجتسال ًابجوم نوكي

 هجيرخت مدقت )١(

 اهيأ اي» :لاق - لَك هللا لوسر نأ ةشئاع نع ٠*"( 4) رازبلاو ,.189/5 دمحأ ىور )۲(

 نأ لبق ركنملا نع اوهناو «فورعملاب اورُم : مكل لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإ «سانلا

 هركذو .«مكرصنأ الف ينورصنتستو « مكيطعأ الف ينولأستو ,مكل بيجتسأ الف ينوعدت

 نب مصاع هيفو «هضعب 6٠٠( 4) هجام نبا ىور :لاقو «777/1 «عمجملا» يف يمثيهلا

 .ليهاجملا دحأ رمع

 - نمحرلا دبع نب هللا دبع هيفو «(7؟59١) يذمرتلا هاور ةفيذح ثيدح نم دهاش هلو
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 ءاهب هللا اوُعَدو ىلاعت هلل اهيف اوصلخأ يتلا ةحلاصلا مهلامعأب ةرخصلا مهيلع
 . "2ههتوعد تبيجأ

 ريغب يمري يذلا لثمك اع ريق رع عقلا ل :هبنم نب بهو لاقو

 ٌدَعِصَي هيّلإ# : ىلاعت هلوق الت مث ءءاعدلا غلبي حلاصلا لمعلا : لاق هنعو . ۳ ت رتو

 ]ا e ٌحلاصلا ُلمعلاو ُبْيطلا ملَكلا

 يفكي ام ُلثم ءاعدلا نم ٌربلا عم يفكي ٠ لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو

 . ”حلملا نم ٌماعطلا

 .ءاعدلا وه بونذلا كرت نإ :لاق ؟هللا توعدول

 .ًادهتجم هللا لاسي وهو هيدي اعفار الجر مالسلا هيلع ىسوم ىأر : ثيل لاقو

 امف ‹ نيمحارلا محرأ ت تنأو «هتمحر یتح كاعد كدبع بر يأ : ىسوم لاقف

 هتجاح يف ٌترظن ام َمطَقنَي یّتح هيدي عفرول ىسوم اي :لاقف ؟هتجاح يف تعنص

 .هانعم ًاعوفرم سابع نبا نع ٍبفيعض ٍدانسإب يناربطلا جرخو
 ىحوأف .ًاجرخم اوجرخف ءُءالب ليئارسإ ينب باصأ :رانيد نب كلام لاقو

 «ةسجن ٍنادبأب ديعصلا ىلإ | نوجرخت مكنأ ربحا نأ هد ىلاعت هللا

 . 1/۷ «عمجملا» رظناو «نابح نبا ريغ هقئوي مل «يراصنألا =

 . )۸٩۹۷( نابح نباو «(۷۳) «ًاملسموو )۲٠٥(« «يراخبلا» رظنا )١(

 . ٥۳/٤ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو «(۳۲۲) «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور (۲)

 1 ۹/1 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو ۹٤۰۱ص «دهزلا» يف دمحأ هاور )™
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 ٌدتشا نآلا « مارحلا نم مكتويب اهب متألمو ءامدلا اهب متكفس دق ًاَفكأ ىلإ نوعفرتو

 .ًادعب الإ ينم اودادزت نلو «مکیلع يبضغ

 ‹« يصاعملاب اهقرط تددس دقو «ةباجإلا ءىطبتست ال : فلسلا ضعب لاقو

 :لاقف ءارعشلا ضعب ىنعملا اذه ذخأو

 بوركلا فشك دنع هاست مث برك لك يف هلإلا وعدن نحن
 3 م 2 هاما 2 27 هلت منول
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 رشع يداحلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر هتناحيرو لك هلل ٍلوّسَر طبس يلع نب نّسَحلا نع

 يئاسنلا هاور كبري آل ام ىلإ كبير ام عَ : : لكي هللا ,لوسر ْنِم ٌتْظِفَح
 .0) ٌحيحص نسخ : :لاقو «ٰیذمرتلاو

 يف نابح ُنباو 0 ,يذمرتلاو ,.دمحأ مامإلا هجرخ ثيدحلا اذه
 نع «ءاروحلا ىب يبأ نع ميرم يأ نب نود ب ثيدح نم مكاحلاو (هحيحص)»

 ل يدع ارا وبأو . يذمرتلا هححصو 0

 ابأ نأ يف لدا فقوتو .«()نابح نباو يئاسنلا هقثوو «نابيش نب 5 همسا

 وبأ : يناجزوجلا لاقو ءامهنيب ةقرفتلا ىلإ لامو اش نو ر ةا ءاروحلا

 . “فرعي ال لوهجم ءاروحلا

 يذمرتلا دنعو ءرتولا تونق ركذ هيف ليوط ثيدح نم ةعطق ٌثيدحلا اذهو

 يذمرتلاو 0١ دمحأو )٤۹۸٤( «فنصملا» يف قازرلا دبع هاور حيحص ثيدح )١(

 يف يناربطلاو ۲٤٥/۲ يمرادلاو «(۱۱۷۸) يسلايطلاو ۳۲۷/۸ يئاسنلاو )۲٣۱۸(

 حرش» يف يوغبلاو ,.554/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(۲۷۱۱)و (۷۰۸) «ريبكلا»
 /۹۹٩. ٤و ۱۳/۲ مكاحلاو «(۷۲۲) نابح نبا هححصو «(۲۰۴۲) «ةنسلا

 .رجح نباو «يبهذلاو .نوفلخ نباو « يلجعلا هقثوو (۲)
 انملس ولو ««لاجرلا لاوحأ» هباتك يف هدجأ مل ينإف ؛رظن يناجزوجلا نع لقنلا اذه يف (۳)

 يناجزوجلا نم ملعأ وه نم هفرع دقف «ءاروحلا يبأ يف حدقي ال هنإف «هنع كلذ توبثب
 . هقنوو
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 ظفلو ««ةبير بذكلا ْنإو ةنينأمط قدّصلا ٌنِإف» ىهو ثيدحلا اذه ىف ةدايز هريغو

 .«ةبير رشلا نإو «ةنينأمط ريخلا نإف» : نابح نبا

 : لاق ةَ ّيبنلا نع «سنأ نع ةلاهج هيف ٍدانسإب 22دمحأ 00 هجرخ دقو

 لاق ار نوع نبا نع «عفان نع كلام ةياور نم (9 يناربطلا هجرخو

 نم كلام نع ىوريو «رمع نعو ءرمع نبأ لوق نم اذه ىورُي امنإو : ينطقرادلا

 . ىهتنا .هلوق

 كبير ام عَد» : لجرل لاق هنأ ةي يبنلا نع «ةريره يبأ نع .نسحلا نع «هيبأ

 عضف ءأرمأ َتدرأ اذإ» :لاق ؟كلذب ملعلاب يل فيكو :لاق كبري ال ام ىلإ

 ملسملا فاو «لالحلل نكسيو . مارحلل برطضي ّبلقلا نإف «كردص ىلع كدي

 . السرم يناسارخلا ءاطع نع يور دقو . «ةريبكلا ةفاخم ةريغصلا عدي عرولا

 دازو كك ّيبنلا نع عقسألا نب ةلثاو نع فيعض دانسإب هوحن يناربطلا جّرخو

 . «ةهبشلا دنع فقي يذلا» : لاق ؟عرولا نمف : هل ليق :هيف

 . ١١١ ةحفصلا يف ةفوقوملا ةياورلاو )1( ۳/٠٠۴١

 ٌفيعض وهو نامور يبأ نب هللا دبع هدنس يفو )۲۸٤( مقرب «ريغصلا مجعملا» يف (۲)

 .ريكانم ىور «ثيدحلا

 يفو 27147 /7 «ناهبصأ رابخأو يف ميعن وبأو )٠١( «لاثمألا» يف خيشلا وبأ هاورو

 «دادغب خيرات» يف بيطخلاو (140) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو 27ه5؟/5 «ةيلحلا»

 ."85/5و "مالو ا

 هيفو 594/٠١١: «عمجملا» يف لاق ء(۲۲)۱۹۷ ريبكلا يناربطلا مجعم يف وه (۳)

 . فيعض وهو «يدنكلا هللا دبع نب ليعامسإ
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 ُنباو ٌرَمُع مهنم : ةباحصلا نم ةعامج ىلع ًافوقوم مالكلا اذه يور دقو

 ٌةعبرأ كّلوحو كيري ام ىلإ ٌديرت ام :لاق «دوعسم نبا نعو «ءادردلا وبأو ءرمع
 !؟كئبيرت ال فالآ

 هنأ اوققحتت مل نإو «هيف متبترا ام : ينعي ءةبيرلاو ابرلا اوُعَد :رمع لاقو

 .ًابر
 ٌلالحلا َّنِإف ءاهئاقتاو تاهبشلا دنع فوقولا ىلإ عجري ثيدحلا اذه ىنعمو

 قلقلا ىنعمب :بيرلاو بير هنم هبلق يف نمؤملل لَصَحَي ال ضحملا

 تاهبتشملا امأو ءٌّبلقلا هب نئمطيو «سفنلا هيلإ نكست لب - بارطضالاو
 . كشلل بجوملا ٌبارطضالاو ٌقلقلا بولقلل اهب لصيف

 ىلإ هبيرُي ام كرت ءاعرو ٌدبعلا ناك اذإ : دهازلا يرمعلا نمحرلا دبعوبأ لاقو

 .هبيري ال ام

 ٌتذخأ الإ نارمأ يلع درو امو «ٌديدش رولا نأ سانلا معزي : ليضفلا لاقو
 ا

 ا ما و هعدف

 نإ :زاوهألا نم هيلإ نانس يبأ نب ناسحل ٌمالغ بتك :كرابملا نبا لاق
 تأي ملف «لجر نم هارتشاف < َكَّلَبق اميف ركسلا رتشاف «ةفآ هتباصأ ركسلا بصق
 كسلا ٌبحاص ىتأف :لاق ءافلأ نيثالث حبر ىرتشا اميف اذإف ليلق الإ هيلع
 ٌتيرتشا اميف ينأقأف «كملغأ ملف ٠ ىلإ بتك ناك يمالغ نإ اذه اي :لاقف
 لمتحي ملف جرو لاق « كل هتبيط دقو «نآلا ينتملعأ دق :رخآلا هل لاقف .كنم

 ةرتست نأ ٌبحأف .ههجو لبق نم رمألا اذه تا مل ينإ اذه اي : لاقف .هاتأف < هبل

 . هيلع در ىتح هب لاز امف : لاق « , عيبلا اذه
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 نمل لوقي هيرتشي لسرأو هّيَفَو ٌعاتملا َبلْط اذإ ديبع نب سنوي ناكو
 .ّبِلَط دق عاتملا نأ هنم يرتشت نم ْمِلْعَأ :هل يرتشي

 هب نورت ال اميف فلآ نيعبرأ نيريس نب ٌدمحم كرت :ناسح نب ٌماشه لاقو

 .ًاسأب مويلا

 هعيبي نأ هزمأو لجو عم ةرصبلا ىلإ اماعط ثعب دق رانيد نب جاجحلا ناكو

 ا ماعطلا 5 «ةرصبلا تمدق ينإ : هباتك هاتأف «هموي رعسب لخدي مو موي

 دق كنإ :جاجحلا هيلإ بتكف ءاذكو اذك هيف تددزاف «ٌماعطلا دازف «هّتسبحف

 كلذ نمث عيمجب قّدصتف «يباتك كاتأ اذإف «هب كانرمأ ام فالخب َتلمعو ءانتنُ

 . كلذ تلعف اذإ ملسأ ينتيلف «ةرصبلا ءارقف ىلع ماعطلا

 ناكو ناجا ملل هيب ثاريم نم فلأ ةئم سمح نع عير نب ديزي هّزنتو

 نأ ىلإ هنم توقتيو 0 ضرخلا لي ناكو «نيطالسلل ٌلامعألا يلي هوبأ

 . هللا همحر تام

 فيرخلا يف ًاباحس ىأرف ءًريثك اماعط ركتحا دق ٌةَمرْحَم نب دوس ناكو

 هيف حبري ال نأ ىلاف ؟نيملسملا ُعْفنَي ام تهرك دق ينارأ الأ :لاقف قرف

 .ًاريخ هللا كازج :رمع هل لاقف باطخلا نب رمع كلذب ربخأف ءأعيش

 «هنع ًايهنم ًاراكتحا هركتحا ام حبر نع هزنتلا هل يغبني ركتحملا نأ اذه يفو

 هنامض يف لخدي مل ام حبر نع هزنتلا ىلع هللا همحر دمحأ ُمامإلا صن دقو

 ةياور يف دمحأ لاقف كي بلا هنع ىهن دقو ‹نمضي مل ام حبر يف هلوخدل

oyيار قر سل  ale 
 صاوخلا

 ؛هيبأ نع «بيعش نبورمع نع «بويأ قيرط نم 0٠( 4) «ننسلا» يف دوادوبأ هاور (۲)

 ام حبر نع ةي هيهن امأو : 16/0 «ننسلا بيذهت» يف ميقلا نبا لاق .هعفر هدج نع

 - لبإلا عيبأ ينإ :هل لاق ثيح ,رمع نب هللا دبع ثيدح يف هنع تبث امك وهف «نمضي مل
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 حبر يف هنع ةياور يف لاقو « حبرلاب قّدصتي هنإ : حبرب هرجأتسا ام رجأ نميف هنع
 اميف هنع ةياور يف لاقو هب قدصتي هنإ : براضملا هيف فلاخ اذإ ةبراضملا لام
 هنإ :اهحالص ادب ىتح اهكرت مث ‹ عطقلا طرشب اهحالص لبق ةرمث ىرتشا اذإ

 ةقدصلا نأل ,بابحتسالا ىلع انباحصأ نم ةفئاط هلمحو «ةدايزلاب قّدصتي

 . بحتسم تاهبشلاب

 «مرحملل ديصلا لكأ نع تّلْعَس اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو

 وه له :كيلع هبتشا ام ينعي هعدف «كبار امف لئالق ٌمايأ يه امنإ :تلاقف

 مل اذإ مرحملل ديصلا لكأ ةحابإ يف اوفلتخا سانلا نإف «هكرتاف «مارح وأ لالح

 وُ هذِصُي
 نع ٌدعبأ هنأل .ٌلضفأ ءاملعلا فالتخا نم جورخلا نأ ىلع اذهب ٌلدتسي دقو

 وه سيل اذه نأ ىلع مهريغو انباحصأ نم ءاملعلا نم نوققحملا نكلو ,ةهبشلا

 سيل ةصخر لك ّيبنلا نع هيف تبث ام فالتخالا لئاسم نم نإف .هقالطإ ىلع
 ةصخرلا كلت نكت مل نإو ءاهبانتجا نم ىلوأ ةصخرلا كلت ٌعابتاف «ضراعم اهل
 ين كنو ءةراهطلا نيت نمک اذهو «كلذل اهنم عنتماف ءءاملعلا ضعب تغلب

 َدِجَي وأ اتوص عمسُي ىتح ْفرَصُني ال» : لاق هنأ كو يبنلا نع حص هنإف «ثدحلا

 يهنلا ةحصل اهُعطق هل زوجي ال هنإف «ةالصلا يف هكش ناك نإ اميس الو "0«احير

 اذإ سأب ال» :لاقف .مهاردلا ذخاو «ريناندلاب عيبأو «ريناندلا ذخاو «مهاردلاب عيقبلاب =

 نأ :امهدحأ «نيطرشب كلذ زوجف . «ءيش امكنيب سيلو ءامتقرفتو اهموي رعسب اهتذخأ

 نع الإ اقرفتي ال نأ : يناثلاو «هنامض رقتسيو اهيف حبري الثل فرصلا موي رعسب ذحأي

 . ةثيسنلا ابر هلخدي الثل فرصلا ةحص يف طرش هنأل ؛ ضباقت

 ينزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح نم (51”7) ملسمو (۱۳۷) يراخبلا هاور )١(
 «ةالصلا يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ ليخُي لجرلا لك هللا لوسر ىلإ يكش» : يراصنألا
 = .«ًاحير دجي وأ ًاتوص عمسي ىتح فرصني ال» :لاق
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 . كلذ بجوي ءاملعلا ضعب ناك نإو .هنع

 ءاهفالخب مالا لمع نموأ «ىرخأ ةنس نم امإ «ضراعم ةصخرلل ناك نإو
 يف رهتشاو «سانلا نم ذوذش اهب لمع دق ناك ول اذكو ءاهب لمعلا كرت ىلوألاف

 ا دلا نا ةباكسلا نهع وم هكلتسلا راقمأ ااف داخ لمعلا ةمألا
 لهآ رهظي نأ هللا اهراجأ دق ةمألا هذه نإف ؛نيِعتملا وه نيملسملا لمع هيلع

 وهف «ةلضفملا ةثالثلا نورقلا يف هب لمعلا رهظ امف ءاهّمَح لهأ ىلع اهلطاب
 . لطاب وهف هادع امو ٌقحلا

 امنإ تاهبشلا نع فقوتلا يف ٌقيقدتلا نأ وهو هل نطفتلا يغبني رمأ انه اهو

 ماما , عرولاو ىوقتلا يف هّلامعأ تهباشتو ءاهلك هلاوحأ تماقتسا نمل ُحّلْصَي
 ءهبشلا قئاقد نم ءيش نع َعّيوتي نأ ديري مث «ةرهاظلا تامّرخملا كاهتنا يف عقي

 يا هيلع رکنی لب كلذ هل لمتحي ال هنإف

 و «نيسحلا اوُلتق دقو ضوعبلا او : قارعلا لهأ نم ضوعبلا
 . ««اينّدلا نم ياتناځیر اًمه» :لوقي لكي ّيبنلا

 :لاقف ءاهقالطب هرمأت هاو ةجوز هل ,لجر نع ثراحلا نب رشب لجر لأسو

 نإو «لعفيلف هتجوز قالط الإ اهرب نم قبي ملو «ِءيش لك يف هما رب ناك نإ
 .لعفي الف ءاهبرضيف ا ىلإ كلذ دعب موقي مث «هتجوز قالطب اهي ناك

 ةا طرتشيو ءالقب يرتشي لجر نع هللا همحر دمحأ مامإلا لئسو

 :هل ليق !؟لئاسملا هذه شيأ :دمحأ لاقف ءلقبلا َةَرْرُج اهب طبرت ىتلا ىلعي

 ائيش هنطب يف مكدحأ دجو اذإ» :ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم (۳۹۲) ملسم هاورو =
 دي وأ ارم عمتي نتح دجشملا نم عدي القا ال مآ 2 يق هته جحا هيلع لكشأت
 .«أاحير

 .هيف هجيرخت مامت رظناو .(5959) نابح نبا هححصو «(ا/07) يراخبلا هاور )١(
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 اذه معنف « «ميعن يبأ نب ميهاربإ نإك نإ : : لمحأ لاقف ( ميعن يبأ نب ميهاربإ هنإ

 .كاذ ةا

 عرولا يف قيقدتلا لهأ ام امأو ءهلاح هبشي ال نمم لئاسملا هذه ركنأ امنإو
 + وا اذه ب يف لی حا مامألا تاكو ءاذه مهلاح هبشيف

 . عئابلا ىلإ ةقرولا درب رمأف «ةقرو ىلع هب ءاجف < امس هل ئرتشي نم رمأ هنإق
 ءاهنم دمتسي ةَربحم هعم جرخُي امنإو «هباحصأ رباحم نم ٌدمتسي ال دمحأ ناكو
 هنذأتساو «ملظم عرو اذهف بتكا : هل لاقف «هتربحم نم بتكي نأ لجر هنذأتساو

 هجو ىلع هلاق اذهو ءاذه كعرو الو يعرو غلبي مل :لاقو « مّسبتف كلذ يف رخآ

 مل نم ىلع نكي ناكو «عرولا اذه لمعتسي هسفن يف ناك وهف الإو عضاوتلا
 ىلع مدقيو «ةرهاظلا تاهوركملا يف ذ حماستي لب «ماقملا اذه ىلإ لصي

 . فقوت ريغ نم «تاهبشلا

 ةا نئمطت ريخلا نأ : نعي «ةبيرارشلا إو ةنيئامط ريخنلا نإف» : لَم هلوقو

 ىلإ عوجرلا ىلإ ةراشإ اذه يفو «هيلإ ّنئمطت الو هب ُباترت رشلاو .ٌُبولقلا
 نب ساونلا ”ثيدح ىلع مالكلا اذهل ٌديزم يتأيسو .هابتشالا دنع بولقلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ناعمس

 ذه أرق هنأ بعك نب ريشب نع ةداتق نع هدانسإب (9ريرج نبا جرخو ع 8

 .نورشعلاو عباسلا ثيدحلا وهو )١(
 : هلوقو 7١/4: «ريسملا داز» يف يزوجلا نبا لاقو .۷/۲۹ «نايبلا حر يف (۲)

 :لاوقأ ةثالث هيف «اهبكانُم يف اوُشْمآف»
 .دهاجم لاق هيو «سابع نبا نع ُيفْوَعلا هاور ءاهتاقرط :اهدحأ
 هراتخاو .ةداتق لاق هبو «سابع نبا نع .ةحلط يبأ نبا هاور ءاهلابج : يناثلاو

 ءاهلابج يف كولسلا مكنكمأ اذإف ءاهيف كولسلا مكل لهس : ىنعملا نأل :لاق ءجاجزلا
 ١ .ليلذتلا يف غلبأ وهف
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 ءاهبكانم ام تْيَرَد نإ : هتيراجل لاق مث ٥ : كلملا] «اهبكانُم يف اوشماف»

 بغرو «ههجو يف ٌعفس امنأكف ناه :اهبكاتم : :تلاق هلا: را رح تنا

 : لاقف «ءادردلا ابأ لأسف «هاهن نم مهنمو «هرمأ نم مهنمف «مهلأسف «هتيراج يف

 . كبيري ال ام ىلإ كبيري ام رّذف «ةبير رشلاو ةنينأمط ٌريخلا

 ىلإ ريشي «ةبير بذكلا نإو ةنينأمط قدصلا ّنِإ» :ىرخألا ةياورلا يف هلوقو

 كاتفأ نإو» : ةصباو ثيدح يف لاق امك ,لئاق لک لوق ىلع دامتعالا يغبني ال هن

 هنأ قدصلا ٌةمالعو «قدصلا لوقي نم لوق ىلع دينا «كوتفأو اكا

 «هيلإ ٌبولقلا نكست الف « ةبيرلا هب لصحت هنأ بذكلا ةمالعو ,ٌُبولقلا هب نئمطت

 . هنم رفنت لب
 «هيلإ وعدي امو هّمالك اوعمس اذإ كي ّيبنلا دهع يف ءالقعلا ناك انه نمو

 «بذاك هنأ اوفرع «ةمليسم مالك اوعمس اذإو «قحلاب ءاج هنأو «قداص هنأ اوفرع

 هنأ يعدي همالسإ لبق هعمس صاعلا نب ورمع نأ يوُر دقو «لطابلاب ءاج هنأو

 يآ هللاو-:لاقف ىرمع اي ملعتل كّنإو نْدَصو نانذأ كل واي ياي : هيلع نبأ
 . ٌبْذَكَت كنأ ملعأل

 ىلإ هسق مث «هيف ركفتو «كبلق يف َتئش ام ْرْوِص :نيمدقتملا ضعب لاقو

 «بذكلا نم قدصلاو «لطابلا نم ٌّقحلا تفرع ءامهنيب تريم اذإ كنإف «هّدض

 يف نإ أرقتف نآرقلا نم هب یتا اميف ركفتت مث لي ًادمحم ُرّوّصَت كنأك :لاق

 ر نق يع يتلا كْلُفلاو راهنلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ

 هدجتف كك ا مث 6 : ةرقبلا] ةيآلا سانلا عني امہ

 :أرقتف هب ءاج اميف ركفتتف «ةمليسم

 :لاقو «ةبيتق نبا هراتخاو «ةديبع وبأو ءءارفلاو . لتاقم هلاق .اهبناوج ىف :ثلاثلاو 5

 .هابناج : لجرلا ابكنمو
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 ْعَجْضَملا كَل ءىيُه دف عدلا ةّبرايالأ

 انصر - نآرقلا ينعي - اذه ىرتف :لاق ءاهب جّوزت نيح 2”حاجسل هلوق ينعي
 اداب م لوق قس دا قرت .عمسلا ىف نسحیو «بلقلاب طولي ا

 0 ه5 445 2 1 2 ےس

 . لطابب ّيتا باذك ةمليسم نأو «يحوب يتا قح ادمحم نأ ملعتف ءاشحاف اثغ

 تحلاص مث « موق اهعبتو «ةدرلا يف ةوبنلا تعدا يتلا ةيميمتلا ثراحلا تنب حاجس يه )١(

 .ةيواعم ةفالخ ىلإ تشاعو تملسأف «مالسإلا ىلإ تداع هلتق دعب مث «هتجوزتو ةمليسم

 «ةباصإإلا» رظنا .ةيواعمل ةرصبلا يلاو بدنج نب ةرمس اهيلع ىلصو .ةرصبلاب تيفوتو

 ."5ه/ 4 يشيرشلل «تاماقملا حرش»و “14
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 رشع يناثلا ثيدحلا

 ءرملا مالسإ نسخ ْنم» :لاق ايب يبنلا نع ُهَنَع هلا يضر ةريره يبأ ْنَع

 . ُهَريَغو ٌيذمرتلا اور ٌنَسَح ٌتيدح ««هيِنْعَي ال ام هکر

 نب ةر نع «يعازوألا ةياور نم هجام نباو «يذمرتلا KS اذه

 «مهنع هللا يضر ةريره يبأ نع « «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع «نمحرلا دبع
 هدانسإ لاجر نأل « هللا همحر فنصملا خيشلا هنسح دقو «بيرغ ا لاقو

 دبع ْنبا لاقو «نورخآ هفعضو موق هقثو ليويح نب نمحرلا دبع نب ةرقو «تاقث
 اذهو «تاقثلا ةياور نم دانسإلا اذهب يرهزلا نع ظوفحم ثيدحلا اذه :ّربلا

 اذهب ظوفحمب وه سيل :اولاقف «ةمئألا رثكأ تاو قل خلا نيالا قناوف
 ايك ّينلا نع «نيسح نب ّيلع نع «يرهزلا نع ٌظوفحم وه امنإو دانسإلا
 «سنويو «'ًأطوملا يف كلام مهنم «يرهزلا نع تاقثلا هاور كلذك ءًللسرم
 نممو «هينعي ال ام هكرت ءرملا ناميإ نم» :لاق هنأ الإ دعس نب ميهاربإو «رمعمو

 «نيعم نب ىيحيو .دمحأ مامإلا السرم نيسح نب يلع نع الإ حصي ال هنإ :لاق

 )١( نابح نباو ("917/5) هجام نباو (۲۳۱۷) يذمرتلا هاور .هريغل نسح ثيدح )۲۲۹(«

 «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاورو )١١8( دبع نب نمحرلا دبع نع «روبنز نب دعس نع

 .ةريره يبأ نع «هيبأ نع « حلاص يبأ نب ليهس نع .(كورتم وهو) يرمعلا هللا
 «بلاط يبأ نب يلعو «ماشه نب ثراحلاو «تباث نب ديزو «رذ يبأ نع بابلا يفو

 .ةلاسرلا ةسسؤم عبط 47/١ ةيواحطلا حرش رظناو
 .١5”/؟(9)
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 اطيلخت يرهزلا ىلع هدانسإ يف ءافعضلا طلخ دقو «ينطقرادلاو «يراخبلاو

 نع يرهزلا نع يرمعلا رمع نب هللا دبع هاورو «لسرملا هيف حيحصلاو .ًاشحاف
 نب نيسحلا دنسم نم هلعجو هلصوف هَ يبنلا نع هيبأ نع. نسج نب ىلع
 سيل يرمعلاو «هجولا اذه نم “«هدنسم» يف دمحأ مامإلا ةو « يلع

 هفعضو ايب يبنلا نع «نيسحلا نع رخآ م آل
 نب يلع نع الإ حصیال : لاقو اأ هجولا اذه نم «هخيرات» يف يراخبلا

 ةا اهر نخأ وجب نم هلك سلا نع يزز ادر سرم نخ

 وبأ ٌمامإلا ىكح دقو «بدألا لوصأ نم ميظع لصأ ثيدحلا اذهو

 : لاق هنأ هنامز يف ةيكلاملا مامإ ديز يبأ نب دمحم يبأ نع حالصلا ورق

 ناك ْنَم» : ةَ ّيبنلا لوق :ثيداحأ ةعبرأ نم فتت هتمزأو ريخلا بادا چ

 مالسإ نسح نم : : هلك هلوقو ُتُمْضَيِل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا موّيلاو ه هللاب نمۇي
 هلوقو فحل 7 ال» : ةيصولا يف هل رصتخا يذلل هلوقو (هينعي لا و ءرملا

 جف نحب انةيخأل ت ملا : هلع

 « لعفو ,لوق نم هينعي ال ام كرت همالسإ نسح ْنِم نأ :ثيدحلا اذه ىنعمو

 هب هثیانع قلعت هنأ : هينعي ىنعمو ؛ لاعفألاو لاوقألا نم هينعي ام ىلع رصتقاو

 هانع :لاقي «ءيشلاب مامتهالا ةَّدش : ةيانعلاو .هبولطمو هدصقم نم ُنوكيو

 مكحب ةدارإ الو هل ةيانع ال ام كرتي هنأ دارملا سيلو «هبلطو هب متها اذإ : هينعي

 نسح نم هلعج اذهلو «مالسإلاو عرشلا مكحب لب ا بلطو ىوهلا

 لاوقألا نم مالسإلا يف هينعي ال ام كرت ءءرملا مالسإ َنَسَح اذإف «مالسإلا

 )1 )1/١ ١؟.

 ) )۲«دنسملا» ۲۰۱/۱ .

.7 7١/45 
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 ثيدح حرش يف هركذ قبس امك تابجاولا لعف يضتقي مالسإلا نإف «لاعفألاو

 . مالسلا هيلع ليربج

 : لك لاق امك ,تامرحملا كرت هيف لخدي َحودمملا لماكلا مالسإلا نإو
 ىضتقا .ٌمالسإلا نسح اذإو ")(هديو هناسل نم نوملسملا ْملَس ْنَم ملسملا»

 تاحابملا لوضفو «تاهوركملاو تاهبتشملاو تامرحملا نم هلك ينعي ال ام كرت

 ىلإ غلبو «همالسإ لمك اذإ ملسملا ينعي ال هلك اذه َّنِإف ءاهيلإ جاتحي ال يتلا

 هللا نإف هاري نكي مل نإف هاري هّنأك ىلاعت هللا َدْبْعَي نأ وهو .ناسحإلا ةجرد

 برق راضحتسا ىلعوأ «هبلقب هتدهاشمو هبرق راضحتسا ىلع هللا دبع نمف «هاري
 هينعي ال ام لك كرتي نأ تللذ نم عرار ءهمالسإ نسح دقف .هيلع هعالطاو هنم هللا

 شالا نيناقملا نيذه وم دلوني هتاف ةف هج اكن لغتشيو «مالسإلا يف

 امك هللا نم يبحتسي نأ الجر لِي ىّصو امك .هنم ىيحتسُي ام لک كرتو هللا نم

 نع یارو لا يو هقرافي ال هتريشع يحلاص نم لجر نم يبحتسي
 .ىوح امو نا ظفحت نأ ىلاعت هللا نم ءايحتسالا» :ًاعوفرم دوعسم نبا

 ىيحتسا دقف ,كلذ لَعَف نمف «ىلبلاو توملا ركذتلو « ىعو امو نطبلا ظفحتو

 1 1 . (9«ءايحلا ٌّقح هللا نم

 .هجيرخت مدقت )١(

 يف يزورملاو ۳۲۳/٤ مكاحلاو )۲٤٥۸(« يذمرتلاو #2 7//41 دمحأ هاور فيعض (*)

 دمحم نب حابصلا نع «قاحسإ نب نابأ نع قرط نم )٠٠١( ةالصلا ردق ميظعت»

 نب هللا دبع نع « ينادمهلا ةرم نع «(براحم نب حابصلا ىلإ «كردتسملا» يف فرحت)
 لاقو «قاحسإ نب نابأ ريغ هنع وري مل دمحم نب حابصلاو .فيعض دنس اذهو «دوعسم

 يف :لاقو «ءافعضلا» يف يليقعلا هركذو .تاعوضوملا تاقثلا نع يوري ناك : نابح نبا

 : يأ) بيرغ ثيدح اذه :اذه هثيدح رثإب يذمرتلا لاقو .فوقوملا عفري مهو هثيدح

 .دمحم نب حابصلا نع «قاحسإ نب نابأ ثيدح نم هجولا اذه نم هفرعن امنإ (فيعض
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 ردق ىلع هللا فخو .كنم هبرق ردق ىلع هللا نم يحتسا :مهضعب لاق
 0 ,. كيلع هتردق

 ركذاف ءتكس اذإو «كل هللا ٌممَس ركذاف «تملكت اذإ : نيفراعلا ضعب لاقو
 كلون

 هلوقك : عضاوم يف ىنعملا اذه ىلإ ميظعلا نآرقلا يف : ةراشإلا تعقو دقو

 نم هيلإ برأ نحو ُهْسْفَن هب سوسو ام ملتو ناسنإلا انقَلَح دقلو» : ىلاعت

 نم ظْفلَي ام . ليعَق ,لامّشلا نعو نيمَيلا نع نايقلتُملا ىَقْلَتيْذإ ! .ديرولا ٍلبَح
 يف نوک امو» : ىلاعت هلوقو ۸ ٠ ۱۷ ء٦۱ :ق] «ٌديتَع ٌبيقز هيد الإ لق

 نوضيفت ذإ ادوهش مكيلع انك الإ لمع نِ َنولَمْعت الو نآرُق نم هن لَ امو ناش

 نم رص الو ِءامّسلا يف الو ضرألا يف ةَ لاقثم نم كبر ْنَع ٌبْرْعي امو هيف

 َنوِبَسَحَي 3 : ىلاعت لاقو 5١[« :سنوي] (نیبم باتك يف لإ ربك الو كلذ

 8٠١[. :فرخزلا] «َنوبتكي ْمِهيدَل السرو ىَلب ٠ فاو مُهّرِس مسن ال انأ
 كلذ ىلإ ريش ريشأ امك مالكلا وغل نم ناسللا ظفح ينعي ال ام كرتب داري ام رثكأو

 .(ق) ةروس يف يه يتلا ىلوألا تايآلا يف

 هعفرل هيف ملكُيو هيف فلتخم حابصلاو : 400/5 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو <
 . فوقوم باوصلا :اولاقو ,ثيدحلا اذه

 نيثيدح عفر : «نازيملا» يف يبهذلا لاقو . فيعض :«بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو
 اذه رثإب «دنسملا» يف رخآ ًاثيدحو ثيدحلا اذه ينعي :تلق . هللا دبع لوق نم امه
 . ثيدحلا

 . عطقنم وه مث «ءافعض ةئالث هيفو (444) «ريغصلا» يف يناربطلا هاورو
 نب ليعامسإ نب ميهاربإ هدنس يفو ,ةشئاع ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو

 . ۲۸٤/۱۰ «عمجملا» يف امك كورتم وهو ةبيبح يبأ
 هدنس يفو «ريمع نب مكحلا ثيدح نم (۳۱۹۲) «ريبکلا» يف يناربطلا هاورو

 سيل :نيعم نب ىبحي لاقو .,ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق « يشرقلا ميهاربإ نب ىسيع
 . كورتم : يئاسنلاو متاح وبأ لاقو ع يشب
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 و رن نإ : لاق وا يلا نع «نيسحلا ثيدح نم «دنسملا» يفو

 .ينعي ال اميف مالكلا هلق ءرُملا مالسإ
 : لاقف «لجر لي ّيبنلا ىتأ : لاق دوعسم نبا ثيدح نم ”يطئارخلا جّرخو

 ةّلقو «مالسلا ءاشفإب مُهرُم» : هل لاق ؟مهرمأ امف يموق يف عاطم ينإ هللا لوسر اي

 . «مهينعي اميف الإ مالكلا

 فحص يف ناك» :لاق يَ ّيبنلا نعّرذ يبأ نع ۳( نابح نبا حيحص» يفو

 نأ هلقع ىلع ًابولغم نكي مل ام لقاعلا ىلعو : مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ

 ةعاسو .هسفن اهيف ٌبِساحُي ةعاسو «هّبر اهيف يجانُي ٌةعاس :تاعاس هل َنوكت

 ىلعو «برشملاو معطملا نم هتجاحل اهيف ولخي ةعاسو ؛هلل عنص يف اهيف ٌركفتي

 ی ذل وأ 5 ٍشاعمل مرم وأ ءداعمل دوز : ثالثل الإ ًانعاظ نوكي ال نأ لقاعلا

 ًاظفاح «هنأش ىلع ًالبقم ,هنامزب ًاريصب ٌنوكي نأ لقاعلا ىلعو ؛مّرحم ريغ

 .«هينعي اميف الإ هُمالك لق «هلمع نم هّمالك بَّسَح ْنَمو ؛هناسلل
 الإ هّمالك لق «هلمع نم همالك دع نم : هللا هّمحَّر زيزعلا دبغ يجمع لاقو

 فزاجُيف ءهلمع نم هّمالك دعي ال سانلا نم ًاريثك نإف لاق امك وهو . هينعي اميف

 10 يلا نع دل ياخ لج نب ذي ىلع اك حلو ,ىّرحتي الو «هيف

 ىلع سانلا بكي لهو ءذاعم اي كمآ كتلكم» : :لاق ؟هب ُمّلكتن امب ذخاؤنأ : لاقف

 . ©6؟مهتنسلأ دئاصح الإ رانلا يف مهرخانم

 نسح وهو ۱٠/۲ ريغصلا يفو (؟845١) «ريبكلا» يف يناربطلاو 501/١ دمحأ هاور )١(

 . هريغل
 بحاص يفوكلا ليعامسإ نب يرسلا هدنس يفو )١917(., «قالخألا مراكم» يف (؟)

 :هريغو يئاسنلا لاقو دحاو سلجم يف هبذك يل نابتسا :ناطقلا نبا لاق «يبعشلا

 . كورتم

 ىبحي نب ماشه نب ميهاربإ هدنس يف ًادج فیعض وهو «لوطم ثيدح وهو ء(۳۹۱) مقر (۳)
 . كورتم : يبهذلا لاقو «ةعرُر وبأو متاح وبأ هبذك «يقشمدلا يناسغلا

 .(؟9) مقرب دريس يذلا لوطملا ثيدحلا نم ةعطق )٤(
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 سالا ني د رح نم ريثك يف

 ١١5[. :ءاسنلا]

3 1 6 0 

 ّزع هللا ٌركذو «ركنملا نع ّيهنلاو فورعملاب ّرمألا الإ هل ال هيلع مد نبا مالك
 لجو

 امو :نايفس لاقف «يروثلا نايفس دنع ثيدحلا اذه نم موق بجعت دقو

 الإ مُهاوجَن نم ريثك يف ريخ الط : ىلاعت هللا لاق دق سيلا ءاذه نم مکبجعت
 9 0 ا ؟«سانلا ن ا رر ا

 FA] :ابلا] ا لاقو ْنمحرلا

 يبنلا ينعي  هباحصأ نم لجر يفوت :لاق سنأ ثيدح نم يذمرتلا جرخو

 هلعلف «يردت الوأ» : ةي هللا لوسر لاقف .ةنجلاب رشبأ : ينعي لجر لاقف - كي

 هوجو نم ثيدحلا اذه ىنعم يور دقو .«هینغُ ال امب لحب وأ هينعُي ال امب مّلكَت

 يف نأ عم نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو ,(7414) هجام نباو (؟1417) يذمرتلا هاور )١(
 .فرعت ال , حلاص ّمأ هدنس

 «سنأ نع شمعألا قيرط نم 05-08 / ١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )۲۳٠١( يذمرتلا هاور (۲)

 . تاقث هلاجر : يرذنملا لاقو .سنأ نم عامس هل تبثي ال شمعألا نأ الإ تاقث هلاجرو

 نم )٠١94( «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو )٤۰۱۷( «هدنسم» يف ىلعي وبأ هاورو

 نع شمعألا نع يملسألا ىلعي نب ىيحي انثدح : يدزألا حلاص نب نمحرلا دبع قيرط

 ا ل م م لا :لاق سنأ

 لَك يبنلا لاقف < ةنجلا نب دب اي كل ًائينه :تلاقو .ههجو نع ٌبارتلا همُأ تحسمف

 رضي الام ممي الو ةينعي ال اميف ملكتي ناك هلعل كيزذب
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 . اديهش لتق هنأ :اهضعب يفو ءب ّيبنلا نع ةددعتم

 ملست الأ هللا لوسر اي :ةأرما هل تلاقو لك ّئبنلا مس هنأ لكك ّيبنلا ىلع َدَقو

 ال امع لأستو ءاهينغُي ال ام عنمتو ءريثكلا نلْلَقُي ليبَق نم كنإ» :لاقف ؟انيلع
 . ()(«اهينعي

 مُهرثكأ ابونذ سانلا رثكأ» :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يليقعلا جرخو
 . 2(هينعي ال اميف امالك

 :هل لاقف «هدنع سادلاو نامقلب ا : يئالملا سيق نب ورم لاق

 ؟اذكو اذك لبج دنع ىعرت تنك يذلا :لاق «ىلب : لاق ؟نالف ينب ٌدبع تسلأ

 امع توكسلا ٌلوطو ثيدحلا ُقْدِص :لاق ؟ىرأ ام كب غلب امف :لاق «ىلب :لاق

 ينينعي ال
 نأ امهتدابع امهب تغلب نالجر ليئارسإ ينب يف ناك : ِهبنُم نب بهو لاقو

 ءءاوهلا ىلع يشمي لجرب امه اذإ رحبلا يف نايشمي امه امنيبف ءءاملا ىلع ايشم

 5 هللا لوسر دهع ىلع لجر لتق :لاق ةريره يبأ نع يقهيبلاو ىلعي وبأ ىورو =

 هنأ كيردي ام» :ِك يبنلا لاقف :لاق ءهاديهشاو :تلاقف «ةيكاب هيلع تكبف .ًاديهش

 .«هّصقني ال اميف ٌلْخِبَي وأ هينعي ال اميف ملكتي ناك هلعل «ديهش

 . فيعض وهو « قيلط نب ماصع هيفو ۳۰۲/۱۰-۳٠۴: «عمجملا» يف يمثيهلا لاق

 ‹يردت الو ٌرْشِبْتأ : يأ «فوذحم ىلع ةفطاع اهنأ ىلع و اولا حتفب يردتالوأ» : هلوقو

 .لوقت ام يردت الو اذه لوقت وأ

 نب يلع ىلإ هتبسن دازو /٠٠١. ۲ «ةباصإلا» يف ظفاحلا هدروأو , فرعي ال نم هدنس يف )١(

 . عناق نباو يركسعلا ديعس

 يركسعلاو «باوثلا» يف هبسنو 1١//١71« «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا ظفاحلا هدروأ (۲)

 . هفعضو راجنلا نباو لال نباو «لاثمألا» يف
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 :اينّدلا نم ريسيب :لاق ؟ةلزنملا هذه تكردأ ءيش ٌيأب هللا دبع اي :هل الاقف

eا ا  

ys 
 ال اميف ملكتأ ال تنك :نيتاصحخ نم يدنع وأ لمع ْنِم ام لامن خت

 .نيملسملل ًاميلس يبلق ناكو «ينينعي

 ٌتسلو هيلع ردقأ مل ةنس اذكو اذك ذنم هبلط يف انأ ٌرمأ : يلجعلا قّرَوُم لاقو

 يبأ نبا هاور .ينينعي ال امع ٌففكلا :لاق ؟وه امو :اولاق ءًأدبأ هبلط ِكراتب

 .ايندلا

 لاق :لاق بعك نب دمحم نع .رشعم وبأ انثدح .ىسوم نب ٌدسأ یورو
 نب هللا دبع لخدف «ةنجلا لهأ نم ّلُجَر مكيلع ُلْحَدَي نم لّوأ» : : ل هللا لز

 : لاق گفت يف َكِلَمَع قثوأب انربخأ :اولاقو «هوربخأف ءسان هيلإ ماقف «مالس
 ('”ينينعي ال ام يكرتو ديلا او هي وحرا اقروا «فيعضل يلمع نإ

 دبعل | نع ىلاعت هللا ضارعإ ةمالع نم : لاق نسحلا نع «ةديبع وبأ ىورو
 م 7

 اميف ملكت نم : يرتستلا هللا دبع نب لهس لاقو .هينعي ال اميف هلغش لعجي نأ

 نسا فيعض  يدنسلا نمحرلا دبع نب حيجن همساو - رشعم وبأ .فيعض هدانسإ )١(
 . طلتخاو

 يبنلا نأ صاقو يبأ نب دعس نع نسح دانسإب ۱۸۲و ١54/1١ دمحأ یورو :تلق

 لجر جفلا اذه نم لخدي» :لاقف ,ةلضف هنم لضفف .لكأف «ديرت نم ةعصقب يتأ كب

 صاقو يبأ نب ريمع يخأ تكرت تنك دقو :دعس لاق «ةلضفلا هذه لكأي ةنجلا لهأ نم

 .اهلكأف «مالس نب هللا دبع ءاجف وه نوكي نأ تعمطف لكك يبنلا ينأي نال اًيهتي

 . يبهذلا هقفاوو 2415/7 مكاحلا هححصو
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 هللا نم نالذخ هينعي ال اميف دبعلا مالك : فورعم لاقو «قدصلا مرح «هينعي ال

 . لجو رع
 اذإف ءهمالسإ نسح نم ءرملا ينعي ال ام كرت نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 تءاج دقو ,همالسإ ْنَسح لمك دقف .هلك هينعي ام لعفو «هینعی ال ام كرت

 ناش رك ناخ عاشت هاو هالا نخ نم فم تذاخألا

 "”ملسم حيحص يفف ا رهاظلاو

 ةنَسَح لكف ءةمالسإ مدح ٌنَسحَأ اذإ» :لاق ةي ّينلا نع ةريره يبأ نع

 اهلثمب ُبَتكُت اهلمعيٍةئيَس لکو ءبفعض ةثم عبس ىلإ اهياثمأ رشَعب بنك اهم

 ةدايزلاو .هنم دب ال اهلاثمأ رشعب ةنسحلل ةفعاضملاف «ّلَجو رع هللا ىقلي ىتح

 كلذ ىلإ ةجاحلاو ةينلا صالخإو «مالسإلا ناسحإ بسحب نوكت كلذ ىلع
 ىماتيلا يفو «براقألا يفو .جحلا يفو .داهجلا يف ةقفنلاك ,هلضفو لمعلا

 نع «ةيطع نع يور ام كلذل دهشيو «ةقفنلا ىلإ ةجاحلا تاقوأو « نيكاسملاو

 يف ١١[ : ماعنألا] «اهلاثمأ ٌرشع ُهَلف ةنّسَحلاب َءاَج نم :تلزن :لاق رمع نبا

 نِإو» : ىلاعت هلوق الت مث ٌرثكأ وه ام :لاق ؟نيرجاهملل امف : هل ليق «بارعألا

 4٠[. :ءاسنلا] «ًاميظع ًارجأ ُهْنُدَل نم تؤّيو اهفعاضُي ٌةنَسَح كَ

 ملسأ اذإ» :لاق لكك ّيبنلا نع «ديعس يبأ ثيدح نم «)يئاسنلا جرخو

 )١( مقر )۱۲۹(.
 )۱۰۰/۸ )۲-٠۰٩ نب ديز نع «كلام انثدح «ديلولا انثدح ‹ حلاص نب ناوفص قيرط نم

 يراخبلا هقلعو « حيحص دنس اذهو «يردخلا ديعس يبأ نع «راسي نب ءاطع نع «ملسأ

 ملسأ نب ديز ينربخأ : كلام لاق : لاقف ءًاظافلأ هنم رصتخاو (41) «هحيحص» يف . . . «

 امم متأ هركذف . كلام انثدح :ملسم نب ديلولا ةياور نم يئاسنلا هلصوو : ظفاحلا لاق

 قاحسإ قيرط نم رازبلاو « عفان نب هللا دبع قيرط نم نايفس نب نسحلا هلصو اذكو ءانه -
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 ةئيس لك هنع تيجو ءاهَقلزأ ناك ةنسح لك هل هللا َبَنَك ,ُهُمالسإ َنّسَحف ٌدبعلا
 E رْشَعِب ةََسحلا «صاَصقلا كلذ َدْعَب ناك مث ءاهَمّلزَأ ناك

 فنتئا :هل ليقو» :ىرخأ ةياور يفو .«هللا ٌرواجتي نأ الإ اهلثمب ُةكْيَسلاَو «فعض
 . «لمعلا

 «مالسإلا لبق هنم قبس ام :اهفلزأ ناك يتلا تائيسلاو تانسحلاب دارملاو
 اذإ هتاثيس هنع ىحمتو ملسأ اذإ رفكلا يف هتانسحب باثُي هنأ ل ا
 «همالسإ لاح يف تائيسلا كلت يقتيو «همالسإ َنَسْحَي نأ طرشب نكل «ملسأ
 نع ("2«نيحيحصلا» يف ام كلذ لع لدزو «دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن دقو

 امأ» :لاق ؟ةيلهاجلا يف انلمع امب ذخاؤنأ هللا لوسر اي :انلق :لاق دوعسم نبا

 ةيلهاجلا يف هلمعب لأ ءاسأ نمو ءاهب ُذَحاَُي الف مالسإلا يف مكنم َنَسحأ ْنَم
 .(مالسإلاو

 ٌديرأ : ملسأ امل ةَ ّيبنلل لاق صاعلا نب ورمع نع "2(ملسم حيحص» يفو

 نأ َتملَع امأ» :لاق «يل َرَفْغُي نأ :ٌتلق «؟اذام طرتشت» : لاق طرَتْشأ نأ
 بجي مالسإلا نإ» : هظفلو دمحأ مامإلا هجرخو . «؟هلبق ناك ام ُمِدهَي مالسإلا
 هنيب اعمج نسحلا لماكلا مالسإلا ىلع لومحم اذهو «بونذلا نم هلبق ناك ام

 . هلبق يذلا دوعسم نبا ثيدح نيبو

 هللا لوسر اي :تلق :لاق مازح نب ميكح نع ًاضيأ "”ملسم حيحص يفو

 اهيفأ ءمحر ةلص وأ ةقاتع وأ ةقدص نم ةيلهاجلا يف اهعنصأ تنك ًارومأ ت تيأرأ

 : هل ةياور يفو هريخ نم َتْفَلْسَأ ام ىلع َتْمَلْسأ : لكي هللا لوسر لاقف ؟ٌرجأ

 )١( ملسمو (5971) يراخبلا )١5١(.

 )۲( مقر ) )۱۲١(دنسملا» يف وهو ۲۰۵/۲ .,

 )۴( مقر )۲۳(.
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 ءهلثم مالسإلا يف تعنص الإ ةيلهاجلا يف هّيعنص ًائيش ٌعدأ ال هللاو :ٌتلقف : لاق

 يبأ ثيدح هيلع لد امك اهيلع باي ملسأ اذإ رفاكلا تانسح نأ ىلع ٌلدي اذهو

 .©”مَّدقتملا ديعس

 هلوق نم ًاذخأ اهيلع بايو «تانسح لّدبت كرشلا يف هتائيس نإ : ليق دقو

 لإ هللا مرح يتلا سفنلا نولي الو رح ًاهلِإ هللا َعَم َنوُْدَي ال َنيِذّلاو : ىلاعت
 ُدُلَحَيو ةمايقلا موي ُباّذَعلا هَل ْفَعاَضُي امانا َقْلَي كلذ ْلَعفَي ْنَمو نوني الو ٌقَحلاب
 ْمهتاتْيَس هللا لدبي كيلو ًاحِلاَص مَع َلِمَعو َنَمآو بات ْنَم الإ انام هيف 0 2 مورو د دا م ر 2 2 ” 7 م ع 1
 ليدبتلا اذه يف نورسفملا فلتخا دقو ٠۸ ٦4 ۷٠[« :ناقرفلا] 4تانَسَح

 :نيلوق ىلع

 َلَدَب «هيلإ باتو ملسأ نم لدبي هللا نأ ىنعمب ايندلا يف وه :لاق ْنَم مهنمف

 اذه ىكحو «ةحلاصلا لامعألاو ناميإلا : يصاعملاو رفكلا نم هيلع ناك ام

 مهنم ىمسو «نيرسفملا رثكأ نع «ثيدحلا بيرغ» يف يبرحلا ميهاربإ لوقلا
 نع ٌروهشملا وهو :تلق .ةمركعو «يدسلاو «ةداتقو ءءاطعو «سابع نبا

 خلا

 يه سيل ةصاخ كرشلا لهأ يف يه :امهريغو كلام وبأو نسحلا لاقو : لاق

 ةرخآلا يف ليدبتلا نوكي نأ ىلع لوقلا اذه حصي امنإ :تلق . مالسإلا لهأ يف

 يف بات اذإ ملسملاو ملسأ اذإ رفاكلاف ءايندلا يف هنإ : ليق نإ امأو « يتأيس امك

 . ملسأ اذإ رفاكلا نم ًالاح ٌنسحأ وهف بات اذإ ملسملا لب ءءاوس كلذ

 ءةنسح ةئيس لك ناكم مهل تلعج :ةرخآلا يف ُليدبتلا :نورخآ لاقو : لاق
 :لاق نيسحلا نب يلعو «بيسملا نباو «لوحكمو «نوميم نبورمع مهنم
 ةلصاح ام ركذ مث ,راكنإ عضوم هيفو «نالبس دلاخو «دهاجمو ءةيلاعلا وبأ هركنأو

 )١( «يرابلا حتف» ًامازل رظنا ۹4۹/۱-٠٠١ .
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 ثيح هتائيس تّلق نمم ًالاح ّنسحأ هتائيس ترثك ْنم ّنوكي نأ كلذ نم ملي هنأ
 لدبي نأ هللا ركذ امنإ :لئاق لاق ولو :لاق مث ةنسح ةئيس لك ناكم ىطعُي
 نم نأ :لدبت ىنعم نأ زوجيف «لدبت فيك ددعلا ركذي ملو تانسح تائيسلا

 لّدبت نأ ةئيس فلأ لمع نمو ءةنسح فلأ عم لدبت اهنم باتو ةدحاو ةئيس لمع
 . الاح نسحأ هتائيس تلق نم ذئنيح نوكيف «ةنسح فلأ

 هلوق التو «ةيلاعلا وبأ هركنأ دق - ةرخآلا يف ليدبتلا وهو - لوقلا اذه :تلق

 دوت ءوس نم تلمع امو ارضحُم ريخ نم تلمع ام سفن لک دج مو : ىلاعت

 نمو : ىلاعت هلوقب مهضعب هدرو [ ۰ : نارمع لآ] ًاديعب أدم هو اهني ناو

 ىر ُباتكلا ٌعِضْوَو» : ىلاعت هلوقو «[4 : ةلزلزلا] هري ارش ِةَرَذ لاقثم لَمْعي
 الو ةريغَص راغي ال باتكلا اًذهلام انتليو اي نووي هيف امم َنيقِفْشُم نيمرُجُملا
 ]4۹ : فهكلا] أدا كبَر ملط الو ًارضاح اولمع ام اودَجَوَو اًهاَصخأ لإ ةريبك
 لاق «تانسح لّدبت مث < ءهتائيس ىلع فقوي ٌبئاتلا نأب اذه نع بيجأ دق نكلو

 هتائيس أرقيف . ّلجو رع هللا نمرتَس يف هّباتك ىتؤُي نمؤملا نإ : يدهنلا نامثع وبأ

 E ءهنول هيلإ عجريف اهؤرقيف تانسحب رمی ىتح هنول اهل رّيغت أرق اذإف <
 ةقاحلا] 24 هيباتك اوؤرقا مؤاهإ» :لوقي كلذ دنعف ,تانسح تلّدُب دق هتاثيس

 رطم نب رشب نع «بعشلا ةعبط 74١/4 ريثك نبا هنع هلقن اميف متاح يبأ نبا هاور )١(

 هدروأو . . .نامثع يبأ نع «لوحألا مصاع انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح «يطساولا

 .ديمح نب دبع ىلإ هتبسن دازو 278٠/5 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا

 ١78/5 هريثك نبا ريسفت» يف امك متاح يبأ نبا اهاور ناملس نع نامثع يبأ ةياورو

 .نامثع نبا نع مساع نع ا نب بات نع اعمالك: مراعو ةملبب يبأ قيرط نم
 داك اذإف «هتائيس اذإف ءاهالعأ أرقيف «هتفيحص ةمايقلا موي لجر ىطعُي :لاق ناملس نع

 تلذُب دق يه اذإف ءاهالعأ يف رظني مث «هتانسح اذإف ءاهلفسأ يف رظن «هنظ ءوسي

 . تانسح

- ۲۹۸ - 



 يبأ نع : : مهضعب لاقو .دوعسم نبا نع نامثع يبأ نع مهضعب هاورو [4

 .ناملس نع نامثع

 مدع 9 ل 5 5

 ملعال ينإ» : لاق هِي يبا نع ٌرْذ يبأ ثيدح نم e ا يفو

 موي هب یب لجر ءاهنم ًاجورخ رانلا ٍلهأَر رخآو ةنجلا ًالوخُو نجلا ٍلهأ رخآ ش

 هيلع هللا ضيف ءاَهَرابك هنع اوعفراو ,هبونذ ٌراغِص هيلع اوضرعا :لاقيف ةمايقلا

 ءاذكو اذك موي َتْلِمَعو ءاذكو اذك < ءاذكو اذك موي َتْلِمَع : هل ٌلاقيف «هبونذ راغص

 ضرعت نأ هبونذ رابك نم قفشم وهو رکنی نأ عيطتسي ال « معن :لوقيف ءاذكو اذك
 ءايشأ ٌتْلِمع دق بر اي :لوقيف ءٌةنسح ةئيس لَك ّناكم كل َّنإف : هل لاقيف هيلع

 يفف ءرانلاب هبونذ ىلع ّبقوع نم ٌّقح يف تانسحلاب ٌتائيسلا تّلّدُب اذإف
 ل 5 5 col, 7 “le وف 5

 ىلإ بحأ كلذب اهوحم نأل « ىلوأ حوصنلا ةبوتلاو مالسإلاب هتائيس ىحًم نم قح
 , باقعلاب اهوحم نم هللا

 «هيبأ نع «سبنعلا يبأ نع « ىسوم نب لضفلا قيرط نم )مكاحلا جّرخو

 نم اورثكأ مهن نأ ما اوقأ َنينمتيل» : لك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 «(تانسح 0 هللا لذ نيذلا» : لاق ؟هللا لوسر اي مب : اولاق ««تائيسلا

 نع سبنعلا يبا نع يرهزلا دواد يبأ ناميلس قرط نم متاح يبأ نبا هجرخو

 نسحلا نع اذه ّلثم ىوريو « عوفرملا نم ُهبشأ وهو ءًافوقوم ةريره يبأ نع هيبأ
 .ايندلا يف ليدبتلا نإ :روهشملا هّلوق فلاخُي اضيأ يرصبلا

 .(۱۹۰) مقر )١(

 هقفاوو «هاجرخي ملو «حيحص هدانسإو «ريثك نب ديعس :اذه سبنعلا وبأ لاقو )۲( ٤/۰۲۹

 . يبهذلا

 «رامع نب ماشه نع «هيبأ نع متاح يبأ نبا نع 5 «ريسفتلا» يف ريثك نبا هدروأ )"(

 . نیل هيف ىسوم نب ناميلسو .دانسإلا اذهب يرهزلا دواد وبأ ىسوم نب ناميلس انثدح
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 نمو «هتانسح يف دازُي هئائيس تلق نم نأو «ليدبتلا يف يبرحلا هركذ ام امأو
 ىطعُي هنأو ءاذه در يف ٌحيرص ٌرذ بأ ٌُتيدحف .هتانسح نم للقب هئائيس ترثك

 ,ةلسح ةعيش لك ناكم

 تلق نمم ًالاح ّنسحأ هئائيس ترْثَك ْنَم نوكي نأ كلذ نم مرلي : هلوق امأو

 «هينيع ّبصن اهلعجو «هتاثيس ىلع مدن ْنَم ٌّقح يف ليدبتلا امنإ :لاقيف « نايس
 ةحلاصلا لامعألا ىلإ ةعراسمو .هللا نم ءايحو ءالجوو ءًافوخ دادزا اهركذ املكف

 :ناقرفلا] «ًاحلاَص المع َلمَعو نمو بات لَم الإ : ىلاعت لاق امك ةرفكملا
 ٌمّرجتي هنإف ءهلاح هذه تناك نمو حلاصلا لمعلا يف لخاد هلك هانركذ امو ٠

 ءاهلعف دنع اهتوالح نم قاذ ام فاعضأ هبونذ ىلع فسألاو مدنلا ,ةرارم نم

 اذه دعب ركنتسي الف هل ةيحام ةحلاص لامعأل ًاببس هبونذ نم بنذ لك ٌريصيو

 . تانسح بونذلا هذه ليدبت

 ,هُمالسإ َنّسَحو «ملسأ اذإ ٌرفاكلا نأ يف ةحيرص ٌُثيداحأ تّدّرو دقو

 نب نمحرلا دبع ثيدح نم "7يناربطلا جّرخف «تانسح كرشلا يف هئائيس تلّدبت
 نع» :امهدنعو «١٠/۲٠۲و ۳۲/۱ «عمجملا» يف يمئيهلا لاق )۷۲۴١( «ريبكلا» يف (1)

 .ةورف يبأ نع لدب «ليوط يبأ

 نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو .هوحنب (737 85 5) رازبلاو يناربطلا هاورو
 هغ وهو طش يآ وراه

 نباو ءربز نباو .يوغبلا ىلإ هتبسن دازو ١49/1 «ةباصإلا» يف ظفاحلا ا
 «ىرخأ ًاقيرط هل تدجو دقو « حيحصلا طرش ىلع وه : لاقو «مصاع يب أ نباو «نكسلا

 انثدح ءريرج نب هللا ديبع انثدح )١55(: «نظلا نسح» باتك يف ايندلا يبا نبا لاق

 «لوحكم نع «ينادحلا رباج نب ثعشأ نع «سيق نب حون انثدح «ميهاربإ نب ملسم

 اي :لاقف ءاصع ىلع معدي وهو هلك يبنلا ىتأ ًاريبك ًاخيش نإ» : لاق ةسبع نب ورمع نع
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت» : لكك يبنلا لاقف ؟ يل رفغت لهف تارجفو تاردع يل نإ هللا يبن

 < كتاردغ كل رفغ دق هللا نإف» :لاق « هللا لوسر اي ىلب :لاق «؟هللا لوسر ًادمحم نأو

 للا



 َلِمَع الجر َتيأرأ :لاقف كي ّيبنلا ىتأ هنأ بطش ةورف يبأ نع ريفن نبريبج
 «؟َتملسأ» :لاقف ؟ةبوت نم هل لهف ءٌةجاد الو ًةجاح كرتي ملو ءاهّلُك بونذلا
 تاريخ كل هللا اهلعجيف «تائيسلا كرتاو «تاريخلا لعفاف» :لاق ءْمَعَن :لاق

 . ىراوت ىتح ربك لاز امف : لاق ««معن» :لاق ؟ يتارجفو يتاَرَدغو : لاق ««اهلک

E aلَك يبنلا نع  . 

 ثيدحلا رازبلا جرخو لوحكم ثيدح نم هوحن 00 200 جرخو

 ءهانعمب هركذف لب ّيبنلا ىتأ هنأ دودمملا بطش ليوط يبأ نع :هدنعو لوألا

 دبع نع باوصلا نأ ركذو ««همجعم» يف يوغبلا مساقلا 7 هجرخ اذكو

 بطشلاو ءبطش يوط ني ّيِبنلا ىتأ الجر نأ ًالسرم ريفن نب ريبُج نب نمحرلا
 . لجر مسا هنظو «ةاورلا ضعب هفحصف «دودمملا :ةغللا يف

 لوحكم نيب عاطقنا هيف سيل اذهو ربكأ هللا ,ربكأ هللا :لوقي وهو قلطناف «كتارجفو <

 . ةسبع نب ورمعو

 لاقو «ءارجالاو مدخلاك جاحلا عابتأ :جادلا «ةجاد الو ةجاح كرتي مل» :هلوقو

 «فيفختلا روهشملاو :لاق «نوعجارلا : ةّجادلاو «تيبلا نودصاقلا ٌةّجاحلا : يباطخلا

 .ةريبكلا ةجاحلا :ةجادلاو «ةريغصلا ةجاحلا : ةجاحلاب دارأ

 ذاعم نب نيساي هدنس يفو (5754) مقرب ةريبكلا همجعم» يف وهو «يناربطلا :يأ )١(

 يف :تلق .تاعوضوملا يوري 0١ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .تايزلا

 لاقو ,ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو «ءيشب سيل : نيعم نبا لاق ."”ه8/ ٤ : «نازیملا»

 . تاعوضوملا يوري :نابح نبا لاقو «كورتم :دينجلا نباو يئاسنلا

 .هبقعتي ملو «يوغبلا نع ۱٤۹/۲ «ةباصإلا» يف ظفاحلا هلقن (۲)

 مثال



 رشع ثلاثلا ثيدحلا

 ىنح ْمُكُدَحأ نمي ال : لاق ب ّيبنلا نع ُهنع هللا يضر كلام نب نينا نع

 .©2ملسُمو ٌيراخْبلا ةاور . هل تحلم ةبخالا تحب

 ا 2 ٍسنأ نع ةداتق ثيدح نم «نيحيحصلا» يف هاجرخ تيدعلا اذه

 .ُكّشلاب «هيخأل وأ هراجل ا ب یتا ملسم
2 1 . 

 تعبي ىع نانبإلا ةقيقح هَميَم ةقيقح ٌدبع غلبي ال» : هظفلو «دمحأ مامإلا هجّرخو

 .يخلا نم هسفنل بحي ام سانلل

 دارملا نأ .(نيحيحصلا» ىف ةجرخملا ةياورلا ىنعم ت ةياورلا هذهو

 ضعب ءافتنال ىفنُي ام ًاريثك َناميإلا ناف «هتياهنو هتقيقح غولب فن ناميإلا يفنب

 قرسي الو .نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» : لَك هلوقك «هتابجاوو هناكرأ

 «(«نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو «نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا

 .©«هقئاوب ُهَراَج ُنَماَي ال ْنَم ٌنِمْوَي ال» : هلوقو

 يذمرتلاو .۲۸۹و ۲۷۲و 7601و ۱۷۹/۳ دمحأو )٤٥( ملسمو (۱۳) يراخبلا هاور )١(

 «(٣٣۲)و )۲۳٤( نابح نبا هححصو ١١6/4. يئاسنلاو .(57) هجام نباو «(0716)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو

 هححصو ,(601/) ملسمو )7١410( يراخبلاو .ا/5/1 دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 )١158(. نابح نبا

 = نمو 2388/7 دمحأو (47) ملسمو (1017) يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۳)
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 «ناميإلا صقان ًانمؤم ىُمسُي له :رئابكلا بكترم يف ءاملعلا فلتخا دقو

 امهو .نيلوق ىلع نمؤمب سیلو « ملسم وه :لاقُي امنإو ؟انمؤم ىمسُي ال مأ
 .دمحأ مامإلا نع ناتياور

 ْنمؤم وه لب «ةيلكلاب ناميإلا مسا هنع لوزي الف ٌرئاغَّصلا ّبكترا نم امأف
 . كلذ نم ٌبكترا ام بسحب هناميإ نم صقني «ناميإلا صقان

 نب رباج نع يورم ٍناميإلا صقان ْنمؤم : هل لاقي رئابكلا بكترم نب لوقلاو

 ا لوقلاو « مهريغو دیبع يبأو قاحسإو كرابملا نبا لوقوع لبا كغ

 دنع راتخملا هنأ مهضعب ركذو ؛ يلع نب دمحم رفعج يبأ نع ورم نمؤمب سيل

 .ةنسْلا لهآ

 هنم ٌعّرْنُي : ةريره وبأ لاقو .«7ناميإلا رون هنم ٌعّرُي ينازلا ي نبا لاقو
 . هيلإ داع بات اذإف ةلظلاك هقوف نوكيف «ٌناميإلا

 ٌلاسنإلا ا صيمقلاك ٌلاميإلا :ءادردلا وبأو ةحاور نب هللا دبع لاقو

 هنأ : : ىنعملاو و هللا همحر دمحأ مامإلا لاق اذكو «ىرخأ هعلخيو ا

 ىلإ ةراشإ اذه لکو «هعزن اعيش اهنم صقن اذإف .هسبل «ناميإلا لاصخ لمك اذإ

 .ءيش هتابجاو نم صني ال يذلا مالا لماكلا ناميإلا

 نمؤملا هيخأل ٌءرملا بحي نأ ةبجاولا ناميإلا ناصح ةلمج وم نأ دوصقملاو

 هلاميإ صف دقف «هنع كلذ از اذإف ؛هسفنل ههركي ام هل هك نقلل نحنا

 كسفنل بحت ام سال ٌبحأ» : ةريره يبأل لاق لب يبنلا نأ يور دقو .كلذب

 نبا سنأ ثيدح نمو 21/4 دمحأو ,.(1015) يراخبلا يبعكلا حيرش يبأ ثيدح -

 . )٥۱۰( نابح

 . ١٠٠ص «ةعيرشلا» يف يرجآلا هاور )١(

 .۳۲/۷ «ةيلحلا» يف امك يروثلا نايفس لاق اذكو (۲)

۳ 



 . ")هجام نباو يذمرتلا هجرخ ا نكت

 «« هللا 7 يف كانال هلل E a نأ ناميإلا لاعبا :لاق

 مهل هركتو E دب ني يوانلتا ناز : لاق ؟ هللا لوسر اي اذامو :لاق

 ت وأ ريش وقت ناو كت ام

e N 52-0إل عبو ؛ةَلصْحلا  

 م بحت ” ام كيحأل ا n معن : : تلق ؟ّةنجلا فاز

 ّيبنلا نع al هي ورمع زر هللا Sa محو

 نمو وهو هتینم هکردتلف ءةنجلا لخديو راثلا نع حرب نأ ٌبحأ ْنَ : لاق نكي

 .«هيلإ ىتْوُي نأ بحي يذلا ٍسانلا ىلإ يتأيو .رخآلا مويلاو هللاب

 كارأ ينإ ف ابأ ايد : كي هللا لوسر يل لاق : لاق رد يبأ نع ًاضيأ هيفو

 لاه ی الز نينثا ىلع نمت ال يسفنل ُبحأ ام كل ٌبحأ ينإو .ًافيعض
 . 290 ميتي

 )١( 7ص هجيرخت مدقت  7٠١(۲)ت .

 .نافيعض امهو «ةعيهل نباو دئاف نب نابز هيفو .741//© دمحأ هاور (۲)

 هركذو ! يبهذلا هقفاوو هححصو ١58/4 مكاحلا هاورو ۷٠/٤ «دنسملا» يف وه )٣(

 ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو .تاقث هلاجر :لاقو ۱۸٦/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا

 . لوهجم هدنس يفو .(70ه) يذمرتلاو ٠١/7" دمحأ دنع

 يئاسنلاو )٤۲٤۸( دواد وبأو 15١/7« دمحأ هاورو )١18414(« «ملسم حيحص» يف وه )٤(

 .("8485) هجام نباو ۷

 ۲٥۵/۹ يئاسنلاو .(5854) دواد وبأ هاورو )١1877(.« «ملسم حیحص» يف وه (هإ

 .هيف هجيرخت مامت رظناو «.(08514) نابح نبا هححصو

 ب7 عع



Eh؛ يفيعض لكل اذه ٌبحي ةا وهو «هفعض نم ىأر امل  

هاّوق هللا أل 3 سالا َرومأ لو ناك امنإو
 مهلك قّلَخلا ءاعدب هرمأو «كلذ ىلع 

 . مهايندو مهنيد هات ىلوتي نأو «هتعاط لإ

 ىضرأ ام كل ىضرأ يْنإ» : ال ّيبنلا يل لاق :لاق يلع نع يور دقو

نأو َنآرقلا أرقت د ال «يسفنل ُهركأ ام كل هركأو . يسفنل
 « عكار تنأو الو «ٌبنج ت

 . "2(دجاس تنأ الو

 هاضرتأ : لجر هل لاقف هل ًرامح عيبي ٍعساو ْنب دمحم ناكو
 ول : :لاق ؟يل

 ء سفنل ىضري م الإ هيخأل ىضري ال هلأ ىلإ نم ةراشإ هذحو «هسعبأ مل هتيضر

 . هعضوم يف كلذ ٌريسفت

 وبأ هيفو « يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم 15-١-١١94 ينطقرادلا ظفللا اذهب هاور )١(

 ىبحي هامرو «ءيشب سيل :دمحأ لاق «ءىناه نب نمحرلا دبع همساو . يعخنلا ميعن

 «صيخلتلا» يف ظفاحلا هبذكو «هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع : : يدع نبا لاقو ,بذكلاب

۱ 

 هيف اذه تحلق تانا ‹ يلع ثيدح نم (78) قازرلا دبع هاورو

 روعألا ثراحلاو طلتحا يعيبسلا قاحسإ وبأو «كورتم وهو «ةرامع نب نسحلا

 هححصو )1/١( ملسمو (۲۸۳۴۳) قازرلا دبعو ٠5 كلام هاور ام هنع ينغُيو

 ًاعكار أرقأ نأ لَك هللا لوسر يناهن» :هنع هللا يضر يلع نع )۱۸۹٥( نابح نبا

 . «ادجاسو

 (۲۲۹) دواد وبأو (45) يذمرتلاو ٤و ٤۱۲و ۱۰۷و ٤۸و ۸۳/۱ دمحأ یورو

 ا هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر يلع نع (944) هجام ن نباو ١544/١ يئاسنلاو

 ‹ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو . ابنج نكي مل ام لاح لک ىلع نآرقلا انئرقُي

 !يبهذلا هقفاوو 23١1/4 مكاحلا هححصو
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 ُلَكَم» :لاق لكي ّبنلا نع ,ريشب نب نامعنلا ٌتيدح دقت اميف انركذ دقو
 ضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا لثم مهمحارتو مهفطاعتو مهذاوت يف َنينمؤملا
 لدي اذهو ا يف هاجرخ «رهسلاو یمحلاب د دسجلا را هل ىعادت

 .هنزحي ام هنزحُيو ‹نمؤملا هاخأ ١ ءوسي ام هؤوسي ْنمؤملا نأ ىلع

 حا اه ورح نمؤملا نأ ىلع لدي هيف نآلا ُمّلكتن يذلا نأ يدع مقعد

 نم يتأي امْنِإ هلک اذهو ءريخلا نم هسفنل هديرُي ام نمؤملا هيخأل ديريو «نمؤملا

 هركي نأ يضتقي دسحلا ّنإف ءدسحلاو شغلاو ّلغلا نم ردصلا ةمالس لامك
 ال ىلع اتمی نأ بحي هنأل «هيف هّيواسي وأ «ريخ يف ٌدحأ هقوفي نأ ٌدساحلا

 هکرشي نأ وهو «كلذ فالخ يضتقي ٌناميإلاو «مهنع اهب درفنیو «هلئاضفب
 .ءيش هنم هيلع صقني نأ ريغ نم ريخلا نم هللا هاطعأ اميف مهلك نونمؤملا

 :لاقف .داسفلا الو ضرألا يفولعلا ديري ال نم هباتك يف ىلاعت هللا حدم دقو

 ه«ًاداسق الو ضرألا يف الع َنوديرُي ال نيذُلل اهّلَعجَن ةّرخآلا ٌراَّدلا كلت
 : لاق «هنع هللا يضر يلع نع ٌرظن هيف دانسإب ريرج نبا یورو . AY] : صصقلا]
 ىف ُلْحْدَيَف هبحاص كارش نم دوجأ َنوكي نأ هلعن كارش نم هبجْعيل لجرلا نإ
 اداس الو ِضرألا يف اولَع نوديري ال نيل اهلج ةرخآلا راَّذلا كلت : هلوق
 :لاق «ةيآلا هذه يف ضايع نب ليضفلا نع يور اذكو . 4>٠ نيقتملل ةبقاعلاو
 ريخ كارش نه درجا هكارش الو «هريغ لعن نم دوجأ هلعن ّنوكي نأ ٌبحُي ال

 ّدّرجم ال هريغ ىلع رخفلا دارأ اذإ هنأ ىلع لومحم اذه نإ :ليق دقو

 :ضرألا يف ولعلا :ةيآلا هذه يف نيرسفملا نم هّريغو ةمركع لاق «”لمجتلا

 هجيرخت مدقت )١(

 . كورتم وهو «نامسلا ثعشأ هدانسإ يفو ١77/7٠١« يربطلا هاور (۲)
 . ۲1۹/٦ (هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا بهذ كلذ ىلإو )۳(
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 لمعلا :داسفلاو ءاهناطلس يذ دنع ةلزنملا» فرشلا ٌبلطو كتلا

 07 اعلا

 يف ٌدحأ ,سانلا نم هقوي نأ هرك ْنَم مئأي ال هنأ ىلع لدي ام درو دقو

 نبا ثيدح نم «هحيحص» يف مكاحلاو هللا همحر ٌدمحأ مامإلا جرخف «لامجلا

 « ٌيواَهَرلا رار نب كلام هدنعو و يبا تنا .: لاق كغ كلا يضر دوعسم

 ٌبحأ امف «ىرت ام لامجلا نم يل مس دق « هللا لوسر اي :لوقي وهو هّتكردأف

 :لاقف ؟يغبلا نم نم وه كلذ سيلأ ءامهقوف امف نْيكارشب ينلضف ساّنلا نم ًادحأ

 ٌَصمَْعو ٌقحلا هفس - : لاق وأ رطب نم يغبلا نكلو «يغبلاب كلذ سيل ءال»

 . 9(سانلا

 ءهانعم كك ّيبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم "دواد وبأ جر جرخو

 . «يغبلا» لدب «ربكلا» : هثيدح يفو

 ربكلا رسف رشفو ءأربك وأ ًايغب لامجلا يف ٌدحأ ُهقوَي نآل هتهارك َنوكت نأ ىفنف

 .هاوه فلاخ اذإ ربك هلوبق نم عانتمالاو «هيلع ربكتلا وهو :قحيلا رطب يغبلاو

 نإو «هب ءاج نم لک نم حلا لبن نأ ضو :فلسلا ضعب لاق انه نمو

ءاوسو ءأريبك وأ اريغص ناك ءاوس هب ءاج نمم حلا لبق نمف «ًريغص ناك
 ناك 

 .ريكتم وهف هيلع امظاعت حلا وق ىبأ نمو « عضاوتم وهف «هبحی الو هبحي

 ىلإ رظنلا ن نم لصحي كلذو ء مهؤاردزاو مهراقتحا وه :سانلا صمغو

 . صقنلا نيعب ب هريغ ىلإو < لامكلا نيعب سفنلا

 )١( «روثنملا ردلادو ۱۲۲/۲۰ «يربطلا ريسفت» :رظنا 4545/5 .

 نب ديمح نع «ديعس نب ورمع نع «نوع نبا نع «ليعامسإ نع 86/1١" دمحأ هاور (۲)

 نبا نم ديمح عامس يف نكل تاقث هلاجر دنس اذهو . . .دوعسم نبا لاق .نمحرلا دبع

 . يبهذلا هقفاوو 187/4 مكاحلا هححصو .ةفقو دوعسم

 . حيحص هدانسإو (50417) «ننسلا» يف (۳)

 د”



 مهل هركيو .هسفنل ٌبحُيام َنينمؤملل بجي نأ نمؤملل يغبنيف ءةلمجلا يفو
 . هحالصإ يف ّدهتجا .هنيد يف ًاصقن ملسملا هيخأ يف ىأر نإف E ٠ يركب اع

 ىلع اوُفطعو « هللا رونب اورظن هلل ةبحملا ٌلهأ : فلسلا ّنم نيحلاصلا ضعب لاق

 نع ظعاوملاب مُهوليزيل مهيلع اوفطعو .مهلامعأ اوَنَقَم هللا يصاعم لهأ
 ىضري ىتح ًاقح ًانمؤم ُنمؤملا نوكي ال «رانلا نم مهنادبأ ىلع اوقفشأو « مهلاعف
 E «هسفنل هاضري ام سانلل
 هسفنل ةي ّيبنلا ىنمت ت دقو انسخ ناك ةينيد ةليضفلا كلت تناك نإف ءاهلثم

 .)ةداهشلا ةلزنم

 ليللا ًءانأ هقفني وهف الام هللا هاتآ لجر : نيتنثا يف لإ دسح ال : الگ لاقو

 , “«راهنلا ًءاناو ليللا ءانا هؤرقي وهف .نارقلا هللا هاتآ لجرو ,راهثلا ءاناو

 آلام يل نأ ول» :لاقف « هللا ةعاط يف هلام قفني ْنَم ىأر يذلا يف لاقو

 يف ريخ الف «ةيويند تناك نإو ”7«ٌءاوس رجألا يف امهف لعف امك هيف ٌتلعفل

 ا كا دي

 هجام نباو ٤۲٤/۲. دمحأو )١18075(. ملسمو هل ظفللاو - (”5) يراخبلا ىور )١(

 فلخ تدعق ام يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :لاق 5 يبنلا نع ةريره يبأ نع (۲)
 هححصو .«لتقأ مث ءايحأ مث لتقأ مث ةا مث هللا ليبس يف لتقأ ينأ ٌتددوَلو «ةيرس
 .(147/85) نابح نبا

 هجام نباو (815) ملسمو (۷۳) يراخبلاو 8/8/١ دمحأ دوعسم نبا ثيدح نم هاور (۲)
 .(40) نابح نبا هححصو «(۰۸)

 يراخبلا رمع نبا ثيدح نمو )٥٠۲١(« يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاورو
 . (175)و )١78( نابح نبا هححصو )٤۲۰۹(. هجام نباو )۸۱٩(. ملسمو )٥۰۲٩(

 .ةريره يبأ ثيدح نم (507) يراخبلا هاور (۴)
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 لوق امأو . ١4 : صصقلا] «احِلاَص َلمَعو نم نمل ريخ هلل باو مکی

 :YY) ءاسنلا] )ضع ىلع مُكَضعَي هب هلا َّلَضف ام اونم الو : لجو رع هلا

 «لامو لهأ نم هوخأ يطعأ ام سفن لجرلا مت وهو «دسحلاب كلذ َّرّسْف دقف

 نأ ءاسنلا ينمتك < ءأردق وأ ًاعرش عنتمم وه ام ينمتب رسو «هيلإ ! كلذ لقتني نأو

 ءداهجلاك ةينيدلا لافلام ٍلاجرلل ام ٌلثم نهل نوحي وأ الا نکی

 كلذ لمشت ةيآلا 5 : ليقو . كلذ وحنو ةداهشلاو لقعلاو ثاريملاك ةيويندلاو

 رم اذهلو ءةينيدلا لئاضفلا تاوفل نزحي ْنَأ نمؤملل يغبنيف هلك اذه عمو

 امك « هتقاطو هدهج كلذ بلط يف َسْفانُي نأو «هقوف ْنَم ىلإ ! نيدلا يف رظني نأ

 نأ هرکی الو [1 : نيففطملا] «نوسفانتُملا ٍسفانتيلف كلذ يفو# : ىلاعت لاق

 كلذ ىلع مهثحيو هيف ةسفانملا مهلك سانلل ٌّبِحُي لب .كلذ يف هكراشُي ًادحأ

 نوكي نأ بحت تنك نإ :ليضفلا لاق . ناوخالل ةحيصللا ءادأ مامت نم وهو

 ! ؟كنود اونوكي نأ بحت تنأو فيك «كبرل ةحيصنلا ٌتيدأ امف , كلم سانلا

 «ةيلاع ةلزنم هذهو هقوف اونوكي نأ بحي نأ مهل ةحيصنلا ءادأ نأ ىلإ ! ريشي

 نأ عرشلا يف هب ٌرومأملا امْنإو «بجاوب كلذ سيلو «حصألا يف ٌةعيفر ًةجردو
 ىلع دهتجا ء ةينيد ةليضف قلاتعأ هقاف اذإف ءاذه عمو «هلثم اونوكي نأ ٌٍبحُي

 مهل ًادسح ال «نيقباسلا قاحل نع هفلختو «هسفن ريصقت ىلع نزحو هقاحل

 اهفلختو اهريصقتب سلا ىلع ًانزحو ٌةطبغو مهل ٌةسفانم لب هللا مهانآ ام ىلع

 .نيقباسلا تاجرد نع

 ديفتسيف «ةيلاعلا تاجرّدلا نع ًارّصقم هّسفن ىري لازي ال نأ نمؤملل يغبنيو

 ىلإ رظنلاو ءاهنم دايدزالاو ,لئاضفلا بلط يف داهتجالا : نيشيفن نيرمآ كلذب

 هنأل .هنم ًاريخ اونوكي نأ نينمؤملل ٌبحُب نأ اذه ْنِ اشنیو ا دم هلا

 «هيلع يه امب هسفنل ىضري ال هنآ امك «هلاح لثم ىلع اونوكي نأ مهل ىضري ال
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 ديك الف «كوبأ اأ :هنبال عساو نب دمحم لاق دقو .اهحالصإ يف دهتجي وه لب
 ."هّلثم نيملسملا يف هللا

 عم هلثم اونوكي نأ أ نيملسملل ٌبحُي فيكف «هسفن نع ىضري ال ناك نمف
 نوكي نأ هسفنل ٌبحيو «هنم ًاريخ اونوكي نأ نيملسملل ٌبحي وه لب ؟مهل هحصن
 .هيلع وه امم اريخ

 ,ةينيد ةحلصمل هب ربخأف « لضفب هريغ ىلع هصخ دق هللا نأ ءرملا مع نإو
 ناك ركشلا ىف ة ًارضقم هسفنا ىريو « معنلاب ثّدحتلا هجو ىلع هرابخإ. ناكو
 اذه عنمي الو «ينم هلا باتكب ملعأ ًادحأ ملعأ ام : :دوعسم نبا لاق دقف ًازئاج
 ٌرمأل ينإ : سابع نبا لاق دقف ءهب هللا صح اميف هركراشُي نأ سانلل بحي نأ
 لاقو . ملعأ ام اهم نوُملعي مهلك ساشا لا دوأف هللا باعك نم ةيالا ىلع
 e ۰ هنم ّيلإ تسي د ملو ,ملعلا اذه ا سالا نأ ٌتددو : فاشل
 .رخأ :هلامعأ ىلع نيعلطملا هناوخإ ضعبل لوقي رطفي نأ دارأ اذإ | الغلا ٌةبتع
 .يرجأ لثم كل نوكيل ؛اهيلع رطفأ تارمت وأ ًءام ّيلإ

 سس _ سل7

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ۲/٠٠١ .

 ) )۲«ريسلا» رظناو 2119/9 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ٠١/٠١ .

 ) )۳«ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور 786/5 .
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 رشع عبارلا ثيدحلا

 لج الد : كي هللا لوسَر لاق :لاق ُهنع هللا ْيِضَر ٍدوعسُم نب هللا دبع نع

 بيلا : ثالث ىدحإب ر ,ملسم ءىرما م مد
 كراتلاو 3 ٍسفنلاب ٌسفنلاو «يِنازلا

 .©"7ملسمو ٌيراخْبلا i «ةعامجلل قرافُملا هنیدل

عألا ةياور نم «نيحيحصلا» ىف هاجّرخ ثيدحلا اذه
 نب هللا دبع نع شم

 لدب «مالسإلل كراتلا» : ملسمل ةياور يفو «”دوعسم نبا نع «قورسم نع «ةرم

 . (هنيدل» : هلوق

 يبنلا نع ةشئاع ثيدح نم ملسم جّرخف : ةددعتم ٌثيداحأ ىنعملا اذه ىفو

 .دوعسم نبا ثيدح لثم هلك

 نيا « يذمرتلا يخ
 , دا 00

 e يئاسنل ةياور يفو . م0 2 د

 دواد وبأو ٤٤٤و ٤۲۸ ۱ دمحأو (151) ملسمو (1۸۷۸) يراخبلا هاور )١(

 نبا هححصو ,«(1674) هجام نباو ۰-۰۱ ۰/۷ يئاسنلاو )١1507( يذمرتلاو (0"4ه7)

 .هيف هجيرخت مامت رظناو «(4408) نابح

 ٩۱/۷ يئاسنلاو )٤۳٥۴۳(« دواد وبأو ءهظفل قّسي ملو 55(2) (15175) ملسم هاور (۲)

 .١1”ل1١و

 8 لا



 5 اف هيلعف «همالسإ دعب درا وأ ُدَوَقْلا هيلعف ادم لتق وأ , مجرلا هيلعف «هناصحإ

 .©«ّلتقلا

 ةريره يبأو “سابع نبا ةياور نم يب ّيبنلا نع ىنعملا اذه يور دقو

 ثالثلا هذه نأ ريسفت هيفو «مّدقت اميف . سن أ ثيدح انركذ دقو مقري شاو

 ًادمحم نأو هلا لإ لإ ال نأ دهش نم مَ اهب حابتسي يتلا م السإلا ٌقح يه لاصخ
 نيب هيلع ٌقفتم ثالثلا لاصخلا هذه نم ٍةدحاو کب لتقلاو هللا لوسر
 . نيملسملا

 دقو ترت یتح مجرلا هل نأ ىلع ن نوملسملا عمجأف هيلا ىنز امأ

 حيشلاو» : هظفل خسن يذلا نارقلا يف ذ ناكو .«9ةيدماغلاو ًازعام د يبنلا مجر

 . ”2(ميكح ريرع هللاو شا نم لاکن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ٌةحِيشلاَو

 ا م هلوق نم نارقلا نب مجالا 0 نب صا دقو

 ليحل سو ا ا رک قف ا لا »)°1 ا

 هجام نباو ٠٠ ٤و ٣۰٠و 9791/10 يئاسنلاو «هنسحو (۸) يذمرتلا هاور )١(

070 

 . يئاسنلا ىلإ ۲۰۲/۲ «حتفلا» يف ظفاحلا هبسن (۲)

 هيف :لاقو «طسوألا» يف يناربطلا ىلإ هبسنو ۱-۲ «عمجملا» يف يمڻيهلا هركذ (۴)

 هقيثوت ىلع رثكألاو , يتوريبلا مشاه نب ورمع

 )٤( «ملسم حيحصو رظنا )١595( و)١1596(« دواد ابأو )١594( نابح نباو )٤٤۳۸( .

 )٩( قازرلا دبع دوعسم نبا ثيدح نم هاور ١1595 نابح نبا هححصو ؛( )4178(

 مكاحلاو ؛(4479)و ۲/٠٠١ يبهذلا هقفاوو .
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 : لاقو «مكاحلاو . يئاسنلا هجّرخ .اوفخأ امم ٌمجرلا ناك :لاقو ةيآلا هذه الت مث

 . “دانسإلا ٌحيحص

 اهب مك ونو ید اهيف ةاروتلا الدنا {Uj : ىلاعت هلوق نم اضيأ طبنتسُيو

لزنأ امب مهنيب مكحا نأو#» : هلوق ىلإ «اوداَه نيِذّلل السا َنيِذْلا َنويينلا
 # هللا 

 نيذللا نييدوهيلا يف تلزن اهنأ انغلب : يرهزلا كوو .[45-59 :ةدئاملا]

 . "”امجرف امهب رمأو «ةاروتلا يف امب مكحأ يث ذإ» : لاق 25 يبنلا امهمجر

 مجد ةصق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ا يف ملسم جرخو

 َنيِذْلا كوي ال ليتل اهي اي» : هللا لزنأف :هثيدح يف لاقو «نييدوهيلا

 هلا رنا امب كَ مل نو :لزنأو 4١[ :ةدئاملا] (رفلا يف نوعراسب
 . اهلك رافكلا يف ٤٤[ :ةدئاملا] «(نورفاكلا م مه كئلوأف

 يف نوعراسُي َنيِذْلا كردي اله : هللا لزنأف : هدنعو ا مامإلا هجّرخو

 اوتئا :نولوقي ٤١[« :ةدئاملا] «وُذُخَ اذه متو نإ : : هلوق ىلإ «رفكلا

 ءاورذحاف « مجرلاب مكاتفأ نإو الكف .دلجلاو ميمحتلاب مكاتفأ نإف ديجي

 :éf] : ةدئاملا] (نورفاكلا ّْمُه َكِئلوأف هللا َلزنأ امب مك ْمَل نموه : : هلوق ىلإ

 . دوهيلا يف : لاق

 : هللا لزنأف : لاق هثيدح يفو « نييدوهيلا مجر ُةَّضق رباج ثيدح نم َيوُرو

 «نايبلا عماج» يف يربطلاو 1۷۸/٠١ «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلا هاور )١(

 . يبهذلا هقفاوو "هو / ٤ مكاحلا هححصو 0١(. ١و (۱۱۹۰۹)

 )٤٤٥٩(. دوادوبأو )١7٠١8(« يربطلا هاور (۲)

 «ميمحلا نم «هجولا ديوست : ميمحتلاو .(4444) دوادوبأ ًاضيأ هاورو «(۱۷۰۰) مقر عم

 .ةمحفلا يهو ةَمَمَح عمج
 . حيحص هدانسإو 7585/85 «دنسملا» يف )٤(
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 ٌمُكحاف تیک نإو» : هلوق لإ 4 مُهْنَع ضرغعأ و مهنيب ب مكحاف كوؤاج ناف

 ]۲ :ةدئاملا] )4 طسقلاب ب

 توملا ّنهاَفوتي نأ ىلإ يناورلا ءاسنلا سبحب الأ رم | دق یلاعت هللا ناكو
 نع ؛ملسم حيحص» يفق ' ءاليبس نه هللا لعج مث ٠ لار ْنهل هللا لعجي وأ
 ركبلا : ًاليبس يهل هللا لعج دق ينعاوذځ ينع اوذخ» : لاق 5 يبنلا نع ءةدابع

 .«”«مجرلاو ةئم دلج بيثلاب ٌبيثلاو « ماع ٌبيرغتو ةئم دلج ركبلاب

 ءةغم بيثلا دلج اوبجوأو .ءاملعلا نم ًةعامج ثيدحلا اذه رهاظب ذخأ دقو
 اهئمجرو هلا باتكب اهندلج :لاقو بادل ةحارشب يلع لمف امك همجر مث
 ,ليصفت ريغ نم نيبنارلا دلج هيف هللا باتك نأ ىلإ ريشي . #74 هللا لوسر ةنسب
 :اضأ نآرقلا نم هطابنتسا عم ةصاخ بيثلا مجرب ةنسلا تءاجو رکبو بيث نيب

 )١( «هدنسم» يف يديمحلا هاور ) )۱۲۹٤فيعض وهو .ديعس نب دلاجم هدانسإ يفو .

 ) )۲هجيرخت مامت رظناو «.(55717)و (5571) نابح نبا هححصو «(۱۹۹۰) ملسم هاور

 هيف .

 ) )۳دمحأ هاور ١/ 497مكاحلاو «(6506) دعجلا نب يلعو ۳۹٤/٤-٣٠٥ يقهيبلاو
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 نأ ىلإ رذنملا نباو دوادو قاحسإو دمحأ بهذ : 5 «حتفلا» يف :تلق
 عمجيال :- ًاضيأ دمحأ نع ةياور يهو -روهمجلا لاقو « مجري مث دلجي نصحملا ينازلا
 يف تبث ام خسانلاو «مدقتملا ثيدحلا ينعي «خوسنم ةدابع ثيدح نأ اوركذو ءامهنيب
 نأ ىلع ةنسلا تلدف : يعفاشلا لاق .دلجلا ركذي ملو .همجر ةي يبنلا نأ «زعام ةصق
 نع ةيخارتم زعام ةصق نأ ىلع ليلدلاو «بيثلا نع طقاس ءركبلا ىلع تباث دلجلا
 خسف“ «تويبلا يف ينازلا سبح نم الأ عرش امل خسان ةدابع ثيدح نأ ةدابع ثيدح
 دلجلا خسن مث .ةدابع ثيدح يف حيرص كلذو .مجرلاب بيثلا ديزو «دلجلاب سبحلا
 ةصق يف كلذكو . مجرلا ىلع زعام ةصق يف راصتقالا نم ذوخأم كلذو «بيثلا قح يف

 مجرلا ركذي مل نييدوهيلاو ةينهجلاو ةيدماغلا .
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 «قاحسإو هللا همحر دمحأ مامإلا نع روهشملا وه لوقلا اذهو
 نسحلا لوق وهو

 . فلسلا نم ةفئاطو

 ا اناك نإو ءادلُجو امج نيخيش نايل ناك نإ : : مهنم ةفئاط تلاقو

ب اميس ال « خبقأ .خيشلا تنذ نأ «ٍللج ريغب امجر
 نب ّيبأ لوق اذهو « ىنزلا

 اا قاس ندا نع ار «هعفر حصي الو ًاعوفرم هنع يورو «بعک

 هنإف «ًادمع قح ريغب ًاسفن لتق اذإ فّلكملا نأ هانعمف <« ٍسفنلاب سفتلا امأو

ل نأ اهيف مهيلع انبتكوإ» : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نآرقلا لد دقو ءاهب لفي
 سُت

 مكيلع بک اونمآ َنيذَلا اهيا ایز : :ىلاعت لاقو ٥[ :ةدئاملا] € سُفنلاب

or 

 .[۷۸ : ةرقبلا] 4 ىثنالاب ىنألاو دباب بعلو ٌرسلاب رجلا ىلْعقلا يف صاصقلا

 :ُروُص « سفنلاب َسْفنلا» : هلوق مومُع نم ىنئتسُيو

 نع كلذ حصو هب لتقُي ال هنأ ىلع ٌروهمجلاف «هّدلو ٌدلاولا لتقي نأ اهنم

 لاقو ,(«)اهديناسأ يف ملكت دقو ٍقَدّدعتم هوجو نم ةي يبنلا نع يورو ره

 يذمرتلاو 241١/4 ةبيش يبأ نباو «49و ۲۳- ۲۲و ۲۲/۱ دمحأ رمع ثيدح نم هاور (1)

 ينطقرادلاو «5ه ص «تايدلا» يف مصاع يبأ نباو «(۲۹۹۲) هجام نباو )١5٠0(

 نب ورمع نع قرط نم ۳۸/۸ يتقهيبلاو (۷۸۸) دوراجلا نباو ۳٤۱و ۳ ١419

 : لوقي وك هللا لوسر تعمس :لاق باطخلا نب رمع نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش

 . نسح هدنسو «هدلوب ٌدلاولا داقي الد

 نع «فرطم نع «رمحألا رفعج انربخأ ءرماع نب ب دوسأ نع ١5/١ دمحأ هاورو

 .رمع نم عمسي مل ًادهاجم نکل تاقث هلاجرو .رمع نع «دهاجم نع مكحلا

 نبا نع يشرقلا ىسيع نب رمع قيرط نم ۳۹۸/ ٤و 5 مكاحلا هاورو

 ركذم رمع نب ىسيعو «رمع نع سابع نبا نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «جيرج

 . ثيدحلا

 - يمرادلاو 2(؟١5551) هجام نباو )١5٠1١(« يذمرتلا سابع نبا ثيدح نم هاورو

"١6 



 نإو ب لتقُي هنإف .هحبذي نأ لثم «هیف كش ال ًادمعت هلتق َدّمعَت ّْنِإ :كلام
 الا ن چب ا ل : يّتبلا لاقو .لتقي مل ءاصع وأ ٍبففيسب هفذح
 . تامومعلل

 يف تدرو دقو یب لتقُي اله ىلع نورثكألاف ءأدبع رحلا لتقي نأ : اهلمو

 لوق وهو «هدبع نود هريغ دبعب لتقي : ليقو .ٌلاقم اهديناسأ يف ثيداحأ كلذ

 «يروثلا نع ةياور وهو «هريغ دبعو هدبعب لتقي : ليقو «هباحصأو ةفينح يأ
 دبع َلَتَق نم» : لب ٌيبنلا نع ةرمس ثيدحل ؛ثيدحلا لهأ نم ٍةفئاط لوقو
 .هريغو دمحأ مامإلا هيف نعط دقو © (ةانْغَدج ُهَعَدَج نمو «هانلتق

 لدن ادعو , فارطألا يف رارحألاو ديبعلا نيب , صاصق ال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 و نه ل دسم ايه اذهو هب لمعُي ال حطم ٌتيدحلا اذه نأ ىلع
 هدعب ركذ هنأل .رارحألا [4ه :ةدئاملا] 4 سفنلاب َسفْنلا» : ىلاعت هلوقب
 ارسال یر ,فارطألا يف صاصقلا

 . فيعض هدنسو 84 //. يقهيبلاو 2151/7 ينطقرادلاو .۳۹۹/ 4 مكاحلاو 4/5

 : يذمرتلا لاقو ١147/7. ينطقرادلاو (۱۳۹۹) يذمرتلا ةقارس ثيدح نم هاورو

 . حيحصب هدانسإ سيل
 . ١575-17 «ريبحلا صيخلت»و ٤ / ۳۳۹-۳٤۱ «ةيارلا بصن» رظناو

 وهو «ربيوج هيفو 070/8 يقهيبلاو ۱۳۳/٣. ينطقرادلا سابع نبا ثيدح نم هاور )١(
 . ًادج فيعض

 رباج هيفو .0"7- 5/8 يقهيبلاو 1١-2174 /» ينطقرادلا يلع ثيدح نم هاورو

 . ١57/7 «ريبحلا صيخلت» رظناو اشا يعم رهو «يفعجلا

 يذمرتلاو ,.(4517)-(4516) دواد وبأو ۱۹و ٨۱و ١۱و ١١و ۱۰/۰ دمحأ هاور (۲)

 لاقو «ةرمس نع نسحلا ةياور نم )۲۹٦۳( هجام نباو «بیرغ نسح :لاقو )١515(«
 .هنم هعمسي ملو ١٠/١: «دنسملا» يف دمحأ مامإلا

۳۱۹ - 



 نأ SS و ا اهنمو

de لاق 9 يبنلا نع 0 حيحص» يفو ١ 

 فاكب .

 نع ةعيبر ىور دقو «هب لتقُي :نييفوكلا ءاهقف نم ًةعامجو ةفينح وبأ لاقو

 ءةمذلا لهأ نم لجرب ةلبقلا لهأ نم الجر لتق هنأ لكي ّيبنلا نع ينامليبلا نبا

 ءدمحأ مامإلا هفُعض دق فيعض لسرم اذهو «هتُمذب ىفو نم ٌقحأ انأ» :لاقو

 :لاقو « ينطقراّدلاو نردنملا نباو « يناجزوجلاو « يبرحلا مي ميهاربإو ءديبع وبأو

 ؟هلسري امب فيكف «ثيدحلا لصو اذإ ةجح هب موقت ال فيعض ينامليبلا نبا

 ردكنملا نبا نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ نع ةعيبر هذخأ امْنإ : يناجزوجلا لاقو

 7 (دواد بأ ليسارم» يفو .ثيدحلا كورتم ىبحي أ نباو , ينامليبلا نبا نع

 انأ» :لاقو :ًةليغ هلتق رفاكب ًاملسم ربيخ موي لَ لك ّيبنلا نأ لسرم رخآ ثيدح

 ال ةليغ لتقلا نأ ةنيدملا لهأو كلام ٌبهذم اذهو . تشب ىفو نم قحأو ىلوأ

 نبا ٌتيدح اوُلمح اذه ىلعو .فاكلاب ٌملسملا هيف لتقف .ةأفاكملا هل طرتشُ

 . هتححص ريدقت ىلع ًاضيأ ينامليبلا

 نبورمع باتك يفو .فالخ ريغب اهب لتقُيف ةأرما لجرلا لتقي نأ :اهنمو
 لتق ًابدوهي لتق ك هنأ حصو .ةأرملاب لتقي َلُجّرلا نأ لكي ّينلا نع مزح

 . ۲۳/۸ يئاسنلاو )١417(« يذمرتلا ًاضيأ هاورو .(59416) مقر (۱)

 ٠٠٠١/۳ ينطقرادلاو )۲٠١(« «ليسارملا» يف دواد وبأو )١86١5( قازرلا دبع هاور (۲)

 . ٣۰/۸ يقهيبلاو

 . فیعض لسرم وهو (761) مقر (۳)

 هيفو ۸۹٩/٤-۰۹۰ يقهيبلاو ۱-۳۹۷ مكاحلاو (5669) نابح نبا هاور )٤(

 . «نابح نبا حيحص» يف هيف لوقلا ليصفت رظناو . فيعض وهو «مقرأ نب ناميلس

 -/ا١” 



 يلع نع يورو . يش لجرلا ءايلوأ ىلإ عقدي الانا قلع# ءاملعلا ٌرثكأو "”ةيراج

 ةفئاط لوقو لجرلا ةيد ٌفصن ةأرملا ة ةيد نأل 22 ةيدلا فصن مهيلإ عفدي هنأ

 هنع ةياور يف دمحأو فلّسلا ّنم

 دراو «مالسإلا كرت نم هب دارملاف ءةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلا انمأو

 «نامثع ثيدح يف كلذب حيرصتلا ءاج امك نجلا ةعامج قرافو «هنع

 ةدَرلا لبق هيلع ناك ام رابتعاب نيتداهشلا لهأ ب نم عم هانثتسا ار

 «مالسإلا ىلإ دوعلا هنم بلطُيو « بائتسُي اذهلو «اهدعب هل مزال مالسإلا مكحو

 . ءاملعلا نيب روهشم ٌفالتخا تادابعلا نم ةّدرلا نمز يف هتاف ام ءاضقب همازلإ يفو

 يعّذيو :نيتداهشلاب رقم وهو ,ةعامجلا قرافُيو عهئيد كردي دقف اشا

 َرفك وأ ةلومرو هللا نيو أ , مالسإلا ناكرأ نم اعيش دحج اذإ امك «مالسإلا

 يفو a ذ ةروكذملا بتكلا وأ لاا ةكئالملا صعب

 , 9 (هولتقاف نيد لّذب نم» :لاق لكك ّيبنلا نع سابع نبا نع «يراخبلا حيحص»

 0 لاق نم مهنمو ءءاملعلا رثكأ دنع ةأرملاو لا نيب اذه يف قرف الو
 لتقث امنإو «برحلا يف برحلا راد لهآ ءاسن لتقث ال امك تّدترا اذإ ة ةأرملا لتقت
 , يلصألاك ءىراطلا رفكلا اولعجو «هباجصأو ةفينح يبأ لوق اذهو مهاجر

 اذهلو «مالسإلا نم هقبس امل ظلغأ ءىراطلا اولعجو ءامهنيب اوقرف روهمجلاو
 , ىمعألاو نِمّزلاو ينافلا ْخيّشلاك «برحلا لهأ نم لتقي ال نم هنع ةّدرلاب لتقي
 . برحلا يف نولتقي الو

 )١( دمحأ هاور   , ۳يراخبلاو )۲٤۱۳(« دواد وبأو «(15177) ملسمو )0479(2,

 نابح نبا هححصو «(؟575) هجام نباو ۰۲۲/۸ يئاسنلاو )69491(-)*099(.

 . ۲۹۷/٩ ةبيش يبأ نبا هاور (۲)

 )١56(, يذمرتلاو )٤۳١۱(« دواد وبأو ا دمحأو )1۷*۳( يراخبلا هاور (۳)

 .(457/5)و )٤٤۷٥( نابح نبا هححصو )۲٠۳۵(« هجام نباو ٠٠١/۷ یئاسنلاو
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 ىلإ عجرو باتول هن أ ىلع ٌلدي «ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلا» : لَ هلوقو

 . ةعامجلل قرافم الو .هعوجر دعب هنيدل كراتب سيل هنأل «لتقي مل «مالسإلا

 هنأ ىلع لدي نيتداهشلا لهأ نم هّمَد مصعي نمم اذه ءانثتسا لب :ليق نإف

 اذهو «سفنلا لتاقو ءنّصحُملا ينازلا لتقي امك «نيتداهشلاب ًارقم ناك ولو لتقي

 كلذ لمحي نأ وأ ,نسحلا نع يك امك «هتبوت لبقُت ال ٌدترملا نأ ىلع لدي

 ْنَم ةبوت لبقت امنإو «هّبوت لبقُت ال هنإف «مالسإلا ىلع َدِلُو نّمم ٌدترا نم ىلع
 ُنب ثيللا : مهنم «ءاملعلا نم ةفئاط لوق ىلع درا مث .ملسأ مث ءًارفاك ناك

 رابتعاب نيملسملا نم هانثتسا امنإ : ليق .قاحسإو «هنع ةياور يف دمحأو ءٍدعس
 لتاقو «يناّزلا بيثلاك اذه سيلو «هريرقت قبس امك هنيد ةقرافم لبق هيلع ناك ام

 . كلذ يفالت نكمُي الو ا امهتميرجل ًةبوقع بجو امنت نال «سفنلا
 اە هنيد كت وهز «لاحلا يف هب مئاق فصول ّلَتُق امنإف دلا ا

 همد هب عييبأ يذلا فصولاف الا قت ةقفاوم ىلإو «هنيد ىلإ داع اذإف «ةعامجلا

 . ملعأ هللاو همد ٌةحابإ ٌلوزتف « ىفتنا دق

 الر :لاق لكي ّيبنلا نع «ةشئاع ثيدح نم «”يئاسنلا جرخ دقف : ليق نإف

 لجو « مجري نصحم ناز : لاصخ ثالث ىدحإب الإ ,ملسم ٍءىرما مد لح
 ا وأ لفيف هل اولا ترج مالسإلا سوح لجرو «لتقُيف ًادمعتم لتق

 . ةبراحملاو ةّدرلا نيب عمج نم دارملا نأ ىلع لدي اذهو . «ضرألا نم ىفنيوأ

 زا هللا لوسر نأ وهو «رخآ ظفلب ةشئاع ثيدح “"دواد وبأ جرخ دق : ليق

 هللا لوسر ًادمحم نأو هلا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ٍءىرما مد لحي ال» :لاق

 . حيحص هدانسإو ۱۰۲-۱۰۱/۷ (۱)

(۲) (۳). 
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 هلل ًابراحم جرخ لجرو ءمجرُي هنإف ناصحإ دعب ىنز :ثالث ىدحإ يف الإ
 . اهب لتقيف ًاسفن لتقي وأ ءضرألا نم ىفنُي وأ بلصُي وأ لتقي هنإف ءهلوسرو

 هيف مامإلا ريخ ؛نيململا نم تارا ااو دا ىلع اذهو

 لمحت دق ىلوألا ةياورلاو «هريغو كلام ةنيدملا لهأ ُءاملع هلوقي امك .ًاقلطم

 لمحت دقو «مالسإلا ماكحأ نع هُجورخ مالسإلا نع هجورخب ٌدارملا نأ ىلع
 د هلا مخ ةراخملا هار لوق نم كلذ لدو ءاهرهاظ ىلع

 هيلع تميقأ «ٍةدر ريغ نم براح نمو «ةيآلا يف ام هب لعف «براحو ٌدترا نمف

 اينكلاهمحا نعبر اذه قرا ىف ملظقلاو سانمقلا ن نيمللا اكس
 خت ةيراخملا ةا نإ فلا نم ةفئاط لاف ادر هع ةر رشم رغ

 .هريغو ةبالق وبأ مهنم «نيدترملاب

 ءأعوفرم اهنع يور دقو «ٌةفلتخم هظافلأ ةشئاع ثيدحف ٠ لاح لكنو

 قفتم تباث وهو .هيف فالتخا ال هظفل دوعسم نبا ٌثيدحو «ًافوقوم اهنع يورو

 هذه ىدحإ ريغب ملسملا ّلتق درو دق هّنِإ :اذه ىلع لاقُي نكلو «هتحص ىلع
 :ثالثلا لاصخلا

 :لاق لك ّيبنلا نع «سابع نبا ثيدح نم ءاج دقو «طاوللا يف اهنمف
 :اولاقو ءدمحأو كلامك ءاملعلا نم ٌريثك هب ذخأو هب ٌلوعفملاو لعافلا اولتقا»

 نامثع نع يوُر دقو «نصحم ريغ وأ ناك ًانصحم « لاح ّلكب لتقلل ٌبجوم هنإ
 :دازو «ةمدقتملا ةثالثلا ركذف « عبرأب الإ ملسم ءىرما ُمد لحي ال :لاق هنأ

 . ")طول موق لمع لمع لجرو

 مكاحلا هححصو ,(؟651) هجام نباو )١405(. يذمرتلاو «.(54471؟) دواد وبأ هاور )١(

 . يبهذلا هقفاوو ٠/٤

 . عطقنم هنكل تاقث هلاجرو 4١4/9 ةبيش يبأ نبا هاور (۲)
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 لتق هك ّيبنلا نأ يورو .هلتقب رمألا يور دقو « مرحم تاذ ىتأ نم اهنمو

 انصحم ًاقلطم هلتق اوبجوأو «ءاملعلا نم ٌةفئاط كلذب ذخأو ©هيبأ ةأرماب ٌجّوزت نم
 . نصحم ريغ وأ ناك

 رحاّسلا ٌدح» :ًاعوفرم ©” بدنج ثيدح نم «يذمرتلا» يفو «رحاسلا اهنمو

 نم ةعامج ٌبهذم وهو «بدنج ىلع هفقو حيحصلا نأ ركذو «فيّسلاب ةبرض
 ءالؤه نكلو «قاحسإو دمحأو كلامو زيزعلا دبع ْنبرَمَع مهنم .ءاملعلا

 .نيدترملا ٌمكح همكح نوكيف «هرحسب رفكي هنإ :نولوقي

 ًةفئاط هب لاقو , 2عوفرم ثيدح هيف درو دقو «ةميهب ىلع عقو نم لتق اهنمو

 املا رم

 )١( دمحأ ىور ٤ / .۲۹۰هجام نباو «(۱۳۹۲) يذمرتلاو «(5 481/) دواد وبأو )۲۹۰۷(«

 تلقف «ةيارلا هعمو ةدرب ابأ يلاخ تيقل :لاق .بزاع نب ءاربلا نع 5 يئاسنلاو :

 ءهقنع برضأ وأ هلتقأ نأ هيبأ ةأرما جوزت لجر ىلإ ب هللا لوسر ينلسرأ :لاقف ؟نيأ ىلإ

 نابح نبا هححصو ) - )4١١7يبهذلا هقفاوو «, ۲ مكاحلاو هل ظفللاو .

 قيرط نم ۱۱٤/۳ ينطقرادلاو ۴/٤ مكاحلاو )١550(., يذمرتلا هاور (۲)

 اعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو «بدنج نع نسحلا نع ملسم نب ليعامسإ
 . . . هظفح لبق نم ثيدحلا يف فعضي يكملا ملسم نب ليعامسإو .هجولا اذه نم الإ

 . فوقوم بدنج نع حيحصلاو

 )۲٣٣٤(« هجام نباو )١5454(. يذمرتلاو «(54717) دواد وبأو ۲۹۹/۱ دمحأ هاور (۳)

 يبنلا نع «سابع نبا نع « ةمركع نع ورمع يبأ نب ورمع قيرط نم 66 / 4 .مكاحلاو_...--
 :لاقو . يذمرتلا ظفل .«ةميهبلا اولتقاو ‹ هولتقاف ةميهب ىلع عقو هومتدجو نم» :لاق كي

 .ورمع يبأ نبورمع ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه

 ىتأ نم :لاق هنأ سابع نبا نع نيزر يبا نع «مصاع نع يروثلا نايفس ىور دقو

 (عوفرملا ثيدحلا ينعي) لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو :لاق مث هيلع ٌَح الف ًةميهب

 .قاحسإو دمحأ لوق وهو «ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو
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 ل : مهلوق عم ءاملعلا نم ريثك دنع لتقُي هنإف «ةالّصلا كرت نم اهنمو

 ` ةه د سالو ناك
 اب ّيبنلا نع هب رمألا درو دقو «ةعبارلا ةرملا يف رمخلا براش لتق اهنمو

 رثكأو «هريغو © صاعلا نب ورمع نب هللا دبع كلذب ٌدخأو «ٍةَدَدعتم هوجو نم
 ةّرملا يف تاقا ايي ّيبنلا نأ يورو «خستنا لتقلا نأ ىلع ءاملعلا

 هك ّيبنلا هب ىَتوُي ناك الجر نأ «يراخبلا حيحص» يفو .”هلتقي ملف «ةعبارلا
 «هنعلت ال» : لكي ٌيبنلا لاقف هب ىّتْوُي ام رثكأ ام :لاقو «ٌلجر هنعلف رمخلا يف
 0 ني 6 4
 ,(©كلذب هلتقي ملو .(هلوسرو هللا یخ هنإف

 يالا مشب نإ لر هةتاخلا هربنا فق رانتلا لق قوز ةقو
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 نبا ثيدح هدانسإب ىور مث « يوقلاب اذه سيل : عوفرملا ثيدحلا نع دواد وبأ لاقو

 . ٥١/٤ «ريبحلا صيخلت»

 نباو )۱٤٤٤(« يذمرتلاو )٤٤۸۲(. دواد وبأو .۹۳/ ٤ دمحأ ةيواعم ثيدح نم هاور )١(

 . ٩۳/٤ مكاحلاو )٤٤٤٩(« نابح نبا هححصو )۲٥۷۳(« هجام

 . ۳۱۳/۸ يئاسنلاو )٤٤۸۳( دواد وبأ رمع نبا ثيدح نم هاورو

 يئاسنلاو ء(٤۸٤٤) دواد وبأو ۲۹۱/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاورو

 .۳۷۱/ ٤ مكاحلاو «(541417) نابح نبا هححصو .(7617) هجام نباو .* 4

 )٤٤٤٥(. نابح نبا ديعس يبأ ثيدح نم هاورو
 . (07هال) نابح نباو ءث١-#*١/٠ «كردتسملا» رظنا (۲)

 دلو بيؤذ نب ةصيبق «لسرم وهو «بيؤذ نب ةصيبق ثيدح نم )٤۸۸٥( دواد وبأ هاور (۴)
 ۸٠/١٠١. «حتفلا» رظناو .هنم عمسي ملو كك يبنلا دهع ىلع

 .(5ا/80) يراخبلا هاور )٤(

 نب بعصم هيفو .4 4 يئاسنلاو )٤٤١١(‹ دواد وبأ رباج ثيدح نم هاور (©)
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 «امهنم رخآلا اولتقاف « نيتفيلخل َميوُب اذإ» :لاق هنأ لكك هنع يوُر ام اهنمو

 بابلا اذه ةيداخأ ىليقعلا فعض دقو «ديعس ىبأ ثيدح نم “ملسم هجرخ

 قشي نأ دارأف «دحاو ٍلجر ىلع ٌعيمج مكرمأو مكاتأ نم : : لک هلوق : اهنمو

 ًانئاك فيسلاب هسأر اوبرضاف» : ةياور يفو ا مکتعامج قرفي وأ «مكاصع

 . ةجفرع ةياور نم ًاضيأ (”ملسم هجرخ دقو. (ناك نم

 يبنلا نع ريبزلا نبا ثيدح نم ٌيئاسنلا جّرخف ءَحالّسلا َرَهَش نم :اهنمو

 ريبزلا نبا نع يور دقو نده ةف غشو مث السلا رهش نم» :لاق هلك

 . فوقوم وه امنإ : يراخبلا لاقو .ًافوقومو ًاعوفرم
 لاقو . اذه ام يردأ ام :لاقف «ثيدحلا اذه دن نع ةنيعا لئسو

 ىتح سالا يف هعضو مث هحالس رهش نم ديري E : هيوهار نب قاحسإ

 لاجرلا نوضرعتسي ةيرورحلا بهذم وهو «هلتق لح دقف ,(9سانلا ضرعتسا

 هفعضو «ركنم ثيدح اذه : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا نيل وهو هللا دبع نب تباث

 : ۲۷١ ةحفصلا يف يتأي امك فلؤملا

 صيخلت» رظناو ۰4۰۸ يئاسنلا بطاح نب ثراحلا ثيدح نم هاورو

 .58-59/ 5 «ريبحلا

 )۱۸٩۳(. مقر (۱)

 )۱۸٩۲(. مقر (۲)

 هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع ٠١۹/۲ مكاحلا هححصو «ًاعوفرم ۱۱۷/۷ يئاسنلا هاور (۴)

 . يبهذلا

 هلقن اميف رجح نبا ظفاحلا لاقو .ًافوقوم ريبزلا نبا نع ۷ يئاسنلا هاورو

 ةقث هلصو يذلاو : 1٠١/5 «ضيفلا» يف يوانملا هنع

 . مهنم دحأ نع لأسي ملو مهلتق : يأ )5
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 مكاحلا جّرخف «قاحسإ ريسفت فلاخي ام ةشئاع نع يور دقو .ةيرذلاو ءاسنلاو

 ةرمإ يف هالوم ىلع فيسلا رهش ًامالغ نأ همأ نع ةمقلع يب بأ نب ةمقلع ةياور نم

 ىلع ىلوملا لخدف .هنع سالا E 52000 «صاعلا نب ديعس

 نم ٍدحأ ىلإ ةديدحب راشأ نم» :لوقي ب هللا ر همس :تلاقف «ةشئاع

 ىلع حيحص :لاقو .هلتقف هالوم هذخأف «همد بجو دقف .هلتق ديري نيملسملا

 “نيخيشلا طرش

 يفو «(«ديهش وهف «هلام نود لق نم» :لاق هنأ لك يبنلا نع حص دقو

 . 9 (ديهش وهف «همد نود لتق نمو» : ةياور

 يعفاشلا بهذم اذه .لهسألاب هنع عفاد «هُمد وأ ءرملا لام كيرا اذإف

 دمحأ مامإلا نع ناتياور هيف ؟ال مآ هلتق ديري ال هنآ يوني نأ بجي لهو «دمحأو

 ىلع لخدو «ءادتبا هّلتق هل حيبأ ءهّمد وأ هلام دارأ ْنَم َّنأ ىلإ ةفئاط بهذو
 .«9هلتقل ءهنيبو هنيب اولاح مهنأ الولف ءاتلص فيسلاب هيلإ | ماقف صل ره خلا
 تردق ةلتق ّيأب هلتقا : : لاق «ةديدح هعمو ٍلجر تيب لخد صل نع ُنسحلا لثسو

 نا ا ار نم يراهن و واف ا لع

 راّدلا» : لاق ةي ّيبنلا نع تماصلا نب ةدابع ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 هقفاوو «نیخیشلا طرش ىلع هححصو ۲٣۹٣/۰٣ ۱-۱٥۹.« دمحأ هاور )١(

 ريغ اهنع وري ملو «نابح نبا ريغ اهقثوي مل - ةناجرم اهمساو  ةمقلع مأ نأ عم ! يبهذلا

 . مدقتملا ريبزلا نبا ثيدحب ىوقتي ثيدحلا نكل «اهنبا

 يذمرتلاو )٤۷۷١( دواد وبأو )۲٤۸۰( يراخبلا ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هاور (۲)

 .(؟5981) هجام نباو ء«8١1-54١١ 7/10 يئاسنلاو )١15194(

 )١537١(. يذمرتلاو )٤۷۷۲(« دوادوبأو ۱۹۰/۱ دمحأ ديز نب ديعس ثيدح نم هاورو (۳)

 )٤( قازرلا دبع هاور )/١18681( حيحص دانسإب (۱۸۸۱۸)و .

- "25 - 



 .©2فعض هدانسإ يف نكلو «هلتقاف «كَمرح كيلع لخد نمف «كمرح

 دقو «نيملسملا ىلع رافكلل ٌسّسجت اذإ ملسملا سوساجلا ّلتق اهنمو

EEءانباحصأ نم ليقع ُنباو «كلام باحصأ نم ةفئاط هلق حابأو  
 ا ٌلدتساو «هلتق َحيبأ «هنم كلذ رّركت نإ : لاق نم ةيكلاملا نمو

 مهربخي كم لهأ ىلإ ٌباتكلا بتك امل ةعتلب يبأ ن نب بطاح ٌّنح يف ةي يلا

 :لاقف .هلتق يف رمع نذأتساف ذخأب او «مهيلإ | مهي ّيبنلا ريسب

 0 رخو للغ امنا «همد حيبي اھ تان مل هنإ 36 ملف 5 أردب دهش 0

 ْنَم ٌّقح يف بفتنم عناملا اذهو «ردب لهأل هللا ةرفغمو ا هدوهش وهو ٠

 يبنلا نأ بيسملا نبا ةياور نم «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخ ام اهنمو .
 . حصي ال ٌرخآ هجو نم ًادنسم يورو «هولتقاف هابأ برض نم» 0

 ربتعم ٌلئاق هب فرعُي الو حصي ال ام ةروكذملا ثيداحألا هذه نم نأ ملعاو
 ةرملا يف قراسلا لتق» :ثيدحو «هرلتقاف انآ ترض نمو كي دسك

 كلذو «دوعسم نبا ثيدح ىلإ اهّدر نكمي اهلك صوصنلا يقابو . «©(ةسماخلا

 ثالث ىدحإب لإ | ملسملا مد حابتسي ال هنأ نمضت هت دوعسم نبا ٌتيدح نأ

 يربطلا ىلإ هتبسن دازو 740/5 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو 255/8 دمحأ هاور )١(

 . فيعض وهو «يملسلا ريثك نب دمحم هيف :لاقو

 وبأو )۲٤۹٤(« ملسمو (٤۷٤۲)و (۳۰۰۷) يراخبلاو ۷4/۱ دمحأ يلع ثيدح نم هاور (۲)

 .(51499) نابح نبا هححصو .("٠7ه) يذمرتلاو «.(7556) دواد

 . تاقث هلاجرو «(486) مقرب (۳)

 نب ديعس نع ۷۹۸/۲ «ریبکلا عماجلا» يف امك «قالخألا ءىواسم» يف يطئارخلا هاور (4)

 . هيبأ نع بيسملا

 )٥( ةحفصلا يف هجيرخت مدقت 717 .
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 , نصحم وهو ينزي نأ اًمإو «نيملسملا ةعامج قرافيو هنيد كرتي نأ امإ : لاصخ

 رب ابق لقيا امو

 ,نيدلا كرت : عاونأ ةث ةثالث دحأب الإ حابتسُي ال ملسملا لتق نأ هنم ذخؤيف

 حيبت يتلا يه ةثالثلا عاونألا هذهف ,مّرحملا جرفلا كاهتناو «مّرحملا مدلا ةقارإو
 .اهريغ نود ملسملا مد

 ءناصحإلا دعب ىنزلا هنأ ثيدحلا يف ركذ دقف .مّرحملا جرفلا كاهتنا امأف
 لينب ةمعنلا هيلع تّمت دق نصحملا نف ءلاثملا هجو ىلع  ملعأ هللاو  اذهو
 دقو «همد تا هيلع مّرحم جرف ْنِم كلذ دعب اهاتأ اذإف «حاككلاب ةوهشلا هذه
 ام ءلاحب ٌحابتسُي ال جرفلا نوک وهو «رخآ طرش هف هقلخبا هفلخيف «ناصحإلا طرش يفتني

 اذهف و تاذ ء یطو نمک «ءىطاولا ٌقح يف وأ «طاوللاك ًاقلطم
 نيب عارتلا لحم وه اذه ؟هنع ًافلخو ناصحإلا ًماقم ًامئاق نوكي له فصولا

 . مدلا ةحابإ | يف هب ىفتكيو «هنع ًافلخ نوكي هنأ ىلع َةَلاد ثيداحألاو ءءاملعلا

 كفس ىلإ ةيدؤملا نتفلا ةراثإ هماقم موقي لهف «مارحلا مَّدلا كفس امأو

 لدو «ِناث مامإل ةعيابملاو ءاصعلا ٌّقشو «نيملسملا ةعامج قيرفتك «ءامدلا

 لدي اه مع دع قور دو عازنلا وما ؟نيملسملا تاروع ىلع راٌمَكلا

 .اذه لثمب لتقلا ةحابإ ىلع

 مأ مدلا ةحابإ يف لتقلا ّماقم موقي له :لتقلا بلطل حالسلا رهش كلذكو

 . كلذ يف يقيقحلا لتقلا ماقم ًامئاق هايأر ةشئاعو ريبزلا ْنباف ؟ال

 كفسل ٌةّلظم هّنأل ؟ال مأ ّلتقلا ٌحيِبي له :هدّرجمب قيرطلا ٌعطق كلذكو

 يف ٍداسَف و و : لجو رع هللا لوقو ا ءامّدلا
 لتق ابي امنإ هن أ ىلع لدي «[۳۲ :ةدئاملا] «ًاعيمج َساّنلا لَ امناكف ضرألا

 .اهدعب امو ۲۷۳ص رظنا )١(
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 يف لخديو «ضرألا يف داسفلاب : يناثلاو .سفنلاب :امهدحأ :نيئيشب سفنلا

 «ضرألا يف داسف هلك كلذ ناف « ىنزلاو َّدرلاو بارحلا :ضرألا يف داسفلا

 دقو . ةمرحملا ءامُدلا كفس ةنظم وه هيلع رارصإلاو رمخلا برش رّركت كلذكو
 ءارتفالا َةنِظُم ركسلا اولعجو «َنينامث هَّدح ىلع رمع دهع يف ةباحصلا عمتجا
 ءال ّيبنلا ىلع سيقلا دبع ٌدفو َمدق املو «(نينامثلا دلجل بجوملا فذقلاو

 همع نبا ىلإ وقيل مدح َّنإ» :لاق فورظلا يف ذابتنالاو ةبرشألا نع مُهاهنو
 ف ةحارج هتباصأ دق لجر مهيف ناكو ««فيّسلاب هبرضيف - برش اذإ : لعبا

 لتقلاب ملا ةحابإ ىلإ مجري هلک اذهف “ل يبنلا نم ًءايح اهؤبخي ناكف كلذ

 لحم وه اذه قاب همكح مأ كلذ خسن له نكل «هتقيقح ماقم لتقلا ناظمل ةماقإ

 . عازنلا

 ولو نيملسملا نيد نع ٌدادترالا هانعمف ,ةعامجلا ٌةقرافمو «نيدلا كرت امأو

 هنأل ءهّمد حيبأ ءنيتداهشلاب ٌرقم وهو لكي هلوسرو هللا بس ولف «نيتداهشلاب ىتأ
 . هنيد كلذب كرت دق

 نم ملعُي ام دحج وأ «تاروذاقلا يف هاقلأو .فحصُملاب ناهتسا ول كلذكو

 .نيّدلا ّنم جرخي امم كلذ هبشأ امو «ةالصلاك ةرورضلاب نيّدلا

 ىلع ينبني اذه ؟سمخلا مالسإلا ناكرأ ْنم ءيش يش كرت ئ كلذ ٌماقم ٌموقي لهو
 ناک نیلا نع ًاجورخ هآر نمف ؟ال ا ةّيلكلاب نيدلا نم جرخي له هلأ

 له اوفلتخاف «نيّدلا نع ًاجورخ هري مل نمو ءامهراكنإو نيتداهشلا كرتك هدنع

يليدلا ديز نب روث نع ٩۰/۲ يعفاشلا هنعو ۰۸٤۲/۲ كلام هاور )١(
 دانسإ اذهو ءرمع نع 

تسملا» يف مكاحلا هلصوو «رمع كردي مل ديز نب روث ‹ عطقنم
 نم ٤ / ۳۷١-۳۷۹ «كرد

 رظناو . يبهذلا هقفاوو هححصو « سابع نبا نع .ةمركع نع «دیز نبروث قيرط

 .ل6-ا/ه/ ؛ «صيخلتلا»

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (۱۸) ملسمو 77/7 دمحأ هاور )۲(

 ا”



 مل هنوكل ؟ال مأ مالسإلا ينابم ّدحأ كرت هنوكل .لتقلا يف ة نيدلا كراتب قحلي

 . نيدلا نع جرخي

 0 ,عدبلا ىلإ | ةيعاّذلا لتق يف ءاملعلا نم ٌريثك هلاق ام بابلا اذه ْنمو

 فيلا ةو ةعيرذ وهو ءنيّدلا نَع جورخلاب ٌةييش كلذ نأ ىلإ اورظن

 اذإو ءاوفختسا اذإ نيقفانملا ّمكح هّمكح ناك .هّريغ ٌعْذَي ملو كلذب ىفختسا

 لاتقب رمألا لإ ّيبنلا نع ّحص دقو . ةمألا نيد داسفإب هّمرج ظْلْعَت كلذ ىلإ اعد

 . مهمكح يف ءاملعلا فلتخا دقو .٠)مهلتقو جراوخلا

 . مهرفكل مهّلَتق نوكيف ٌراَمك مه :لاق نم مهنمف

 نيملسملا ءامد كفسب ضرألا يف مهداسفل نولتقُي امّنِإ :لاق نم مهنمو

 ,مهلاتقب ءادتبالا اوزاجأو ءانباحصأ نم ةفئاطو ِكلام لوق وهو مهل مهريفكتو
 . مهحيرج ىلع ٌراهجإلاو

 اوعدي ملو هورهظأ نإو ءاولتوق « هيلع مُه ام ىلإ اَوَعَد نإ :لاق نم مهنمو

 ةعدب ىلإ اعد نم لاتق ىلإ عجري وهو «قاحسإو دمحأ صن وهو ءاولتاقي مل هيل

 هم رلاتقب اوؤدبي ىتح مهلاتقب ةءادبلا ري مل نم مهنمو

 .انباحصأ نم ريثكو يعفاشلا لوق وهو ©" يلع نع يور امك «هوحنو ٍءامد

 )١( يراخبلاو ۱۳او ۱۱۳و ۸۱/۱ دمحأ يلع ثيدح نم هاور )5١١"( و)٥۰٥۷(
 ملسمو ء(597:0)و )٠١5( يئاسنلاو ,(47/51) دواد وبأو  .1١9/17نبا هححصو

 .(؟ا/89) نابح

 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «ةركب بأ ثيدح نم 47/٠8 دمحأ لوألا ظفللا ىور (۲)

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو «يناربطلاو دمحأ هاور :لاقو . ٩/۲

 - يمثيهلا لاق .ءاطع نب دوه هيفو «(5١5*)و (40) ىلعي وبأ يناثلا ظفللا ىورو

- ۳۲۸ - 



 :لاقو  يلصي ناك ,لجر لتقب رمأ لكي ّيبنلا نأ ةددعتم هوجو نم يور دقو

 نم نالعر تلي «ّلتُق ول» : ةياور يفو .«اهرخآو ٍةنتف لوأ ناكل «لتق ول»
 0 ٌلدتسيف .()هريغو هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخ ةلاجدلا جرخي ىتح يتمأ

 | .نتفلا ةدام مسحيو «نيملسملا نع هّرش فكي هلتق ناك اذإ عدتبملا لتق ىلع

 ' ىلإ يعاّدلا لتق ٌزاوج ِكلام بهذم نع هريغو ربلا دبع نبا ىكح دقو
 | .ةعدبلا

 . هللو ريدقتلا اذهب دوعسم نبا ثيدح يف ام ىلإ اهلك لتقلا صوصن تعجرف
 .دمحلا

 اهّنإ :انهاه اهانركذ يتلا صوصنلا هذه نم ريثك يف ٌلوقي ءاملعلا نم ريثكو

 :نيهجو نم ٌرظن اذه يفو .دوعسم نبا ثيدحب ةخوسنم
 صوصنلا كلت نع ًارخأتم ناك دوعسم نبا ٌتيدح نأ ملعي ال هنأ :امهدحأ

 نوا كلت نی رکو .نيرجاهملا ءامدق نم دوعسم نباو اميس ال ءاهّلك
 ءالؤه نإ .ةيواعمو « هللا دبع نب ريرجو ةريره يبأك همالسإ 9 نم اهيوري

 . ةعبارلا ةرملا يف رمخلا براش لتق ثيدح اوور مهلك

 حسا يف نعام اعلا ناكر عابس صاخلا ذأ: يناثلاو
 ماعلا ةلالدو «ضصنلاب هانعم ىلع صاخلا ةلالد نأ الا روي ةيلغ يذلا
 ّيبنلا نأ يور دقو .صنلا مكح ٌرهاظلا لطب الف ,نيرثكألا دنع رهاظلاب هيلع

 هللا لوسر نإ : برعلا نم يحل لاقو «هتايح يف هيلع بذك لجر لتقب رمأ ةا
 ٍةدّدعتم هوجو نم يور اذهو « مكلاومأو مكئامد يف مكحأ نأ ينرمأو ينلسرأ كي
 ءةيلهاجلا يف مهنم ةأرما بطخ دق ناك لجرلا اذه نأ اهضعب يفو « ةفيعض اهلك

 .فيعض وهو رشعم وبأ هيفو «(۳۹۹۸) ًاضيأ هاورو .كورتم وهو :7؟75/5 =

 - يف يدع نباو «(۳۷۹)و (”/8) «راثآلا لكشم» يف يواحطلا ةديرب ثيذح نم هاور )١(
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رملا كلت ىلع لزنو «هوقّدص ةلاقملا هذه مهل لاق امل هلو «هوجُوزُي نأ اوبأف
 , ةأ

ذ ةحابإ بسنو «ىنز دق ُلُجَبلا اذهف ذئنيحو
 ةدرو رفك اذهو لكي يبنلا ىلإ كل

 نيّدلا نع

 يذلا يطبقلا لتقب ًايلع رمأ غي ّيببنلا نأ 2)(ملسم حيحص» يفو
 لخدي ناك

ف «كلذب نوثدحتي سانلا ناكو ءةيرام هدلو مأ ىلع
 . هكرت ابوبجم ٌئيلع هدجو امل

دعب ملسأ نكي مل ّيطبقلا نأ ىلع مهضعب هلمح دقو
 ام لعف اذإ | دهاعملا نأو 

مهضعب لاقو ؟ ل ّيبنلا ىذا اذإ فيكف .هذهع ضقتنا «نيملسملا يذؤي
 لب : 

هتنی ملف كلذ نع يه هنكلو ءاملسم ناك
 شارف يف هببسب ٌسانلا مّلكت ىّتح «

 يا ل عل لي ّىبنلا

 لتقلل حيبملا ٌببسلا لازف «ةيرام ٌةءارب سانلل نت

 بابسألا هذ رغب لب نأ هل ناك ب نیلا نأ دمح دمحأ مامإلا نع يور دقو

 لكي هنأ ىلإ ريشي هنأك «كلذ هل سيل هريو «دوعسم نبا ثيدح يف يتلا ةثالثلا

ةي هنأل ءةحلصم كلذ ىأر اذإ | لتقلاب َرْرَعُي نأ هل ناك
 يّدعتلا نم موصعم 

 لاق .ىوهلاب يّدعتلا هيلع نومأم ريغ هنأل , ؛كلذ هل سيلف «هّريغامأو ,بفيحلاو

دحأل تناك ام ركب يبأ ثيدح نع لمس دمحأ ثعمس :" دواد وبأ
 يبنلا دعب 

 «تاعوضوملا» ةمدقم يف يزوجلا نبا هقيرط نمو < ۱۴۷۲-۱۳۷۱/ ٤ «لماکلا» =

  605-1١فيعض وهو « يشرقلا نايح نب حلاص هيفو .

 «ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم ۱ يزوجلا نبا هاورو
 نب هللا دبع نع بابلا يفو

 هيفو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور : !؛ه/١ , «عمجملا» يف يمثيهلا لاق ءورمع

لك يبنلا باحصأ نم ملسأ نم لجر نع «بئاسلا نب ءاطع
 . ريبكلا» يف يناربطلا دنع ا

 .فيعض وهو «يلامثلا ةزمح وبأ هيفو : يمثيهلا لاق

 1 .(۲۷۷۱) مقر (1)

 . 71؟1/-7155ص «دمحأ مامإلا لئاسم»و ۳۱/٤ «نئسلا» يف (۲)
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 هل ناك هلي ٌيبنلاو «ثالث ىدحإب الإ الجر لتقي نأ ركب يبأل نكي مل :لاق لك

 هل ظلغأف ركب ابأ ملك الجر نأ وه هيلإ راشملا ركب يبأ ثيدحو «لتقي نأ كلذ

 ٍدحأل تناك ام :ركب وبأ لاقف ؟هللا لوسر ةفيلخ اي هّلتقأ الأ :ةزرب وبأ هل لاقف
 . خل ّيبنلا دعب

 ًاضيأ هيلع ٌحَّرختيو «يطبقلا اذه لتقب رمألا ثيدح ُحِّرختي اذه ىلعو

 يف هلتقب رمأ ةا ّيىبنلا نأ هيف نف حص ناك نإ: قراسلا لكيرمألا تيد

 عجاريف «هلتقب رمأي وهو تارم عبرأ كلذ لعف مث «هعطقف هيف هوعجارف «ةرم لأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةسماخلا يف لتق مث .عبرألا هُقارطأ تعطُق ىتح عطقُيف هيف

 حس ل س

 )١( دمحأ هاور ۱/٩ دواد وبأو )٤۳۹۳(« حيحص وهو ۱۱۰/۷ يئاسنلاو .

-\- 



 رشع سماخلا ثيدحلا

 هللاب ٌنمْؤُي ناك ْنَم» : لاق كي هلا لوسر نع ُهنع هللا يضر ةريَرُه يبأ ْنَع

 ءرخآلا مْويلاو هللب ُنمْؤُي ناك ْنَمو ءْتْمْصَيِل وأ ريخ لقي ىرخآلا موّيلاو

 يراخبلا هاور «ُهَفيَض مرکی ,رخآلا مويلاو هللب ُنِمْؤُي ناك ْنَمو ءُهَراَج مرکل

 . "0ملسمو

 » :اهظافلأ ضعب يفو «ةريره يبأ نع قرط نم هاجّرخ ثيدحلا اذه

 لصیلف» : اهضعب يفو ««هفيض ىرق نسحيلف» : اهظافلأ ضعب يفو «هراج ْذْؤي

 .راجبلا ركذ لدب «همحر

 . ل4 ّيبنلا نع «يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم هانعمب ًاضيأ هاجّرخو
۴ 1 0 

 « دوعسم نباو ”٠ ةشئاع ثيدح نم للي ّيبنلا نع ثيدحلا اذه ىوُر دقو

 ملسمو 541(2/ه)و (515)و (501) يراخبلاو 2451و ٣٤٤و ؟7//51 دمحأ هاور )١(

 (015)و (0805) نابح نبا هححصو )۲٠۰۰(« يذمرتلاو «(0164) دواد وبأو )٤۷(«

 .هيف هجيرخت مامت رظناو

 نابح نبا هححصو «(44) ملسمو «(٩۷٤1)و (11170)و (1019) يراخبلا هاور (۲)

 .هيف هجيرخت مامت رظناو - )٥۲۷۸(«

 . تاقث هلاجر :لاقو ۱٦۷/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو 1۹/٦ دمحأ هاور (۴)

 هيف : ۱۹۹/۸-۱۷١ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق )۱۰٤٤۲(‹ «ریبکلا» یف يف ف يناربطلا هاور )٤(

 . كورتم وهو «راوس نب بعصم
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 ّنم مهريغو سابع نباو «”يراصنألا بويأ يبأو «ورمع نب هللا دبعو
 . ةباحّصلا

o 70  
 ىلع لدي ءاذكو اذك لعفيلف «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : ل هلوقف م

 ءناميإلا يف لخدت لامعألا نأ قبس دقو «ناميإلا لاصخ نم لاصخلا هذه نأ
 ربصلا :دارملا :نسحلا لاق « ٠ ةحامسلاو ربصلاب ناميإلا لك ّيبنلا رسف دقو
 ك ةعاطلاب ةحلامسلاو «قضاعملا نع

 ,تامّرحملا كرتو تابجاولا ءادأك « هللا قوقحب قّلعتت ةرات ناميإلا لامعأو
 .هريغ نع ٌتمصلاو ءريخلا لوق كلذ نمو

 نع ٌففكلاو اجلا ماركإو «فيضلا ماركإك هدابع قوقحب قلعت ةراتو
 «هاوس امع تمصلاو ريخلا لوق اهدحأ : نمؤملا اهب رمؤي ءان ةئثالث هذهف ىاذأ

 لوسر ای : تلق : لاق «يبراحملا مرصأ نب دوسأ ثيدح نم يناربطلا ىور دقو

 ؟يناسل كلمأ مل اذإ كلمأ ام :تلق «؟كناسل كلمت له» :لاق . ينصوأ هللا
 ْلُقَت الف» :لاق ؟يدي كلمأ مل اذإ كلمأ امف :تلق «؟كدي كلمت لهف» :لاق
 .©«نيخ ىلإ لإ كدي طّسبت الو ءًافورعم الإ كناسلب

 دازو . ۱1۷/۸ يمثيهلا هركذو «ظفحلا ء يس وهو «ةعيهل نبا هيفو ۱۷٤/۲ دمحأ هاور )١(

 . هدانسإ نسحو « يناربطلل هتبسن

 مكاحلاو )٥٥۹۷(. نابح نبا هححصو ۳۰۹/۷ يقهيبلاو «(۳۸۷۳) يناربطلا هاور (5)
 ! يبهذلا هقفاوو 15

 حلاص وبأو يلع نب لَدنَم هيفو «(1477) رازبلاو )٠١87(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (*)
 . نافيعض امهو , ماذاب

 .هجيرخت مدقت (©) . هجيرخت مدقت )٤(

 نسحو ۰ «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو .(۸۱۸) «ریبکلا» يف يناربطلا هاور (5)

 . هدانسإ

 5 ور



 نع ")دنسملا» يف امك «ناميإلا لاصخ نم ناسللا ةماقتسا نأ درو دقو

 ميقتسي الو ءهّبلق ٌميقتسي ىتح ٍدبع نامی ُميِقَتسَي الد : لاق لكك ٌّيبنلا نع «سنأ

 .«هناسل میقتسی ىتح هبلق

 ٌدبع غلبي ال» :لاق لكي ّيبنلا نع < ٍسنأ ثيدح نم “يناربطلا جّرخو

 ليج نب ذاعم ثيدح نم 7 يناربطلا جرخو «هناسل نم َنِخَي ىتح ناميإلا ٌةقيقح

 وأ كل ّبتك «تملكت اذإف «ٌتكس ام ًاملاس ٌلازت نل كو :لاق هلك ٌيبنلا نع

 نع صاعلا نبورمع نب هللا دبع نع «دمحأ مامإلا «دنسم» يفو . «كيلع

 .(©«اجن تمص نم» : لاق لك ٌيبنلا

 ملكتيل َلُجَرلا نإ» :لاق لكي ّيبنلا نع «ةريرُه يبأ ٍنع «نيحيحصلا» يفو

 .©«برغملاو قرشملا نيب ام ّدعبأ رانا يف اهب لز ءاهيف ام ُنّيبتي ام ةملكلاب

 :لاق دلع ّيبنلا نع «ةريره تا ثيدح نم يذمرتلاو ءدمحأ مامإلا جرخو

 يف ًافيرخ نيعبس اهب يوهيًاسأب اهب ىري ال ةملكلاب ُمّلكتيل ّلجرلا نإ»
 .©«رانلا

 .فيعض وهو «ةدعسم نب يلع هيفو ۱۹۸/۳ )١(

 نب دواد هيف ۳٠۲/٠١: «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .(414) «ريغصلا»و «طسوألا» يف (۲)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ءًافعض هيف ركذي ملو «متاح يبأ نبا هركذ لاله

 :لاقو ۰۹۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو 7١/)/١(. «ريبكلا مجعملا» يف (۳)

 .تاقث امهدحأ لاجرو « نيدانسإب يناربطلا هاور

 يمرادلاو )۲٠٠٠(« يذمرتلا ًاضيأ هاورو . ۱۷۷و ٠١۹/۲ دمحأ هاور ‹ حیحص ثيدح (4)

 )٠١(. «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو )۳۸١(. «دهزلا» يف كرابملا نباو 9, ۲

 مامت رظناو )٥۷۰۷(« نابح نبا هححصو «(۲۹۸۸) ملسمو )1٤۷۷( يراخبلا هاور (ه)

 )٩( دمحأ هاور ۲/٣٠٣ نابح نبا هححصو .(7714) يذمرتلاو «ه#و )٥۷۰٩(.
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 لك ّيبنلا نع «هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع ©2«يراخبلا حيحص» يفو

 اهب هللا هعفري الاب اهل يقلي ال هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجّرلا نإ» :لاق

 يف اهب يوهي الاب اهل يقلي ال هللا طْخَس نم ةملكلاب ملكتيل ّدبعلا نإو «تاجرد

 :تلاق «همأ نع « ميحس نب ناميلس ثيدح نم «9دمحأ مامإلا جرخو

 الإ اهتيبو هنيب ٌنوكي ام ىّتح ةنجلا نم ونديل ّلجرلا نإ» :ُلوقي لكي ّيبنلا ٌتعمس

 . «ءاعنص نم ٌدعبأ اهنم دعابتيف «ةملكلاب ملكتيف َعارذ

 ثراحلا نب لالب ثيدح نم يئاسنلاو «يذمرتلاو .دمحأ مامإلا جّرخو

 ام هللا ناوضر نم ةملكلاب ُمّلكتيل مكدحأ َّنإ» :لوقي ب ّئبنلا ٌتعمس :لاق

 مكّدحأ إو .هاقلي موي ىلإ هناوضر اهب هل هللا بتكيف تغلب ام ْمُلبَت نأ نط
 اهب هيلع هللا بتكيف «تغلب ام مليت نأ ٌنظي ام هللا طخس نم ةملكلاب ُمّلكتيل
 . © «هاقلي موي ىلإ هطخس

 هيلع مدآ نبا ٌمالك» :لاق اب ّيبنلا نع ةبيبح ْمأ ٌتيدح قبس اميف انركذ دقو
 . (© (لجو رع هللا ركذو ءركنملا نع ّيهنلاو «فورعملاب رمألا الإ ءهل ال

 امنع تيمضلابو را قرع أ هت وا ر لق لك ف
 امإ لب «هنع تمصلاو هلوق يوتسي مالك كانه سيل هنأ ىلع لدي اذهو .هادع

 )١( مقرب )۱٤۷۸(.

 . نعنع دقو «سلدم وهو «قاحسإ نب دمحم هيفو ٤/٤ (؟) '
 «ريبكلا» يف يئاسنلاو «(79479) هجام نباو «(۲۳۱۹) يذمرتلاو «559/7 دمحأ هاور (م)

 (۲۸۰) نابح نبا هححصو « حيحص نسح : يذمرتلا لاقو ٠٠١/۲. «ةفحتلا» يف امك

 56/١-45. مكاحلاو «(۲۸۱)و

 )٤( مدقت .
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 ارومام نوكيف رغ ريغ تركي نأ انو هلق ارومام وكيف « اري نوني نأ

 .اذه ىلع نالدي ةبيبح مأو ذاعم ثيدحو «هنع تمصلاب

 اي» :هل لاق هلك ّيبنلا نأ هظفلو لبج نب ذاعم ثيدح ايندلا يبأ نبا جوخخو

 .«كيلع وأ كل وهو لإ ًائيش لوقت ُلَهو كم أ كتلكث ٌداعُم

 ٌديعَف ٍلاَمّشلا نَعو نيميلا نع ِنايقلتُملا ىّقلتَي إل : ىلاعت هللا لاق دقو
 ٌحلاّصلا ُفلّسلا عمجأ دقو [11-148 : ق] 4ٌديِتَ بقر هيد الإ رلوق نم ظفل ام

 «تائيسلا ٌبتكي هلامش نع يذلاو «تانسحلا ببكي هنيمي نع يذلا نأ ىلع

 «حيحصلا» يفو .٠)فيعض دانسإب ةمامأ يبأ ثيدح نم ًاعوفرم كلذ يوُر دقو

 .©”«هنيمي نع كلملاو هر يجانُي هنإف «ىَّلَصُي مُكُّدحأ ناك اذإ» : لب ّئبنلا نع

 . 2(تانسحلا بتاك هنيمي نع نإ» :اعوفرم ةفيذح ثيدح نم يوُرو

 ؟باقع وأ باوث هيف ام الإ بتكي الوأ «هب ملكت ام لک بتكي له : اوفلتخاو

 ام لك بتكي : سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع لاقو .نيروهشم نيلوق ىلع

 بحاص ىلع نيمأ نيميلا بحاص» : هظفلو (1417/1)و (۷۷۸۷و (/158) يناربطلا هاور )١(
 تس فكما *نيميلا بحانع هل لاق ةئيس لمع ذو اهنا ةة لمع اذإف لالا

 . «ةئيس هيلع تبثأ الإو «هيلع بتكي مل ,رفغتسا نإف ,تاعاس

 ءاوقثو اهدحأ لاجرو «ديناسأب يناربطلا هاور :لاقو 708/١٠١. يمثيهلا هركذو

 يف يقهيبلاو هيودرم نبال هتبسن دازو 2848/1 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 9/١(. 60و )7/١59( «بعشلا»

 يوغبلاو (415) يراخبلا هقيرط نمو )١1585(« قازرلا دبع ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)
 .(؟؟59) نابح نبا هححصو «(590)

 هححصو )٤۸٠(« دواد وبأو «714/7 دمحأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هاورو

 . (۲۲۷۰) نابح نباو )88٠5(.« ةميزخ نبا

 . حيحص دانسإب "584/7 ةبيش يبأ نبا هاور (۳)

 كد:



 ؛تئجو ُتبهذو تبرشو تلكأ : : هلوق بتكيل هنإ ىتح رش وأ ريخ نم هب ملكت

 وش وأ ريخ نم هيف ناك ام قاف هلمعو هلوق ضرع ٍسيمخلا موي ناك اذإ ىتح

 «باتكلا ا هدنعو تبشیو ًءاشي ام هللا وځُمَيِ» : ىلاعت هّلوق كلذف «هرئاس ىقلأو

 .[۳۹ :دعرلا]

 سعت :لاقف هب رثعف امحلا لجر بكر :لاق «ريثك يبأ نب ىبحي نعو

 ام :لامشلا ٌبحاص لاقو ءاهبتكأ ةنسح يه ام :نيميلا بحاص لاقف ٌرامحلا

 نم نیلا تحاك ا :لامشلا بحاص ىلإ هللا ىحوأف ءاهبتكأف ةئيس يه

 .©ٌلامحلا سعت» تائيسلا يف تبثأف «ٌبتكاف «ءيش

 نإ ءاهيلع بقاعي ال ناك نإو ‹ ةئيس وهف ةه ام نأ الع اظ

 اهنامز نكلو «رئابكلا بانتجاب ةرفكم عقت دقو ,اهيلع بقاعُي ال دق تائيسلا ضعب

 فسأو ةمايقلا يف ةرسح كلب هل لصحيف «الطاب بهذ ثيح اهُبحاص هرسخ دق

 . ةبوقع عون وهو «هيلع

 لكك يبنلا نع < رف يبأ ثيدح نم يايا دواد وبأو دمحأ مامإلا جّرخو

 ةفيج ٍلثم نع اوماق الإ «هيف هللا نوركذي ال سلجم ْنِم نوموقي موق ْنِم اَم» : :لاق

 . «ةرسح مهل ناكو «رامح

 ملو «هيف هللا اوركذي مل ًاسلجم موق سلج ام» :هظفلو يذمرتلا هجّرخو

 )١( «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو ۳۷۷/۷ «هريسفت» يف ريثك نبا هركذ ٠٥۹۳/۷

 متاح يبأ نباو ريرج نبال هبسنو .

 يف يزورملا نيسحلاو 1/5/5 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 01/8/17 ةبيش يبا نبا هاورو (۲)

 . ةيطع نب ناسح نع )٠١٠۳( كرابملا نبال «دهزلا» تادايز

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو «.(48688) دواد وبأو ۲۷٥و ٤۹٤/۲ دمحأ هاور (”)

 .(6615)و (894:5)- (89) نابح نبا رظناو 7/15 مكاحلا هححصو )٤٠۳(«

 ل



 )هل رفغ ءاش نإو «مهبذع ءاش نإف رب مهيلع ناك لإ «مهیبن ىلع اوُلَصُي

 هيلع تناك هيف هللا ركذي مل ًادعقم َدَعَق نم» : يئاسنلاو دواد يبأل ةياور يفو
 N ديول راد مل احلل تطل يو لب
 جرو < .(9 (ةرت هللا نم هيلع تناك «هیف هللا ركذي مل ًاماقم ماق نمو» : : يئاسنلا داز

 ًاسلجم نوسلجي موق ْنِم ام» :لاق لب يبنلا نع «ٍليعس يبأ ثيدح نم ًاضيأ

 .©«ةئجلا اولخد نإو « ةمايقلا موي يخ مهيلع تناك الإ هيف هللا نوک 3

 اوقّرفت الإ .هللا اوُرُكْذي نأ لبق اوقّرفتف ًاسلجم موق سلج ام :دهاجم لاقو
 موق سلج امو .مهتلفغب مهيلع هش مهسلجم ناكو < ,ةفيجلا حير نم نتنأ نع
 .كسملا حير نم بيطأ نع اوقّرفت الإ ءاوقّرفتي نأ لبق هللا اوركذف نبيا

 . مهركذب مهل ٌدهشي مهسلجم ناك
 لكف «هرمع ٌتاعاس ةمايقلا موي مدآ نبا ىلع ضرعي :فلسلا ضعب لاقو

 . تارسح اهيلع هسفن ٌمطقتت اهيف هللا ركذي مل ةعاس

 مل مدآ نباب رمت ةعاس ْنِم ام» :ًاعوفرم ةشئاع ثيدح نم يناربطلا و
 . ©«ةمايقلا موي اهّدنع ّرسح الإ «ريخب اهيف هللا ركذي

 )١( يذمرتلا هاور )۳۳۸۰( .

 )۲( «ةليللاو مويلا» يف يئاسنلاو (1885) دواد وبأ هاور )٤ 4٠(.

 )*( نابح نبا هححصو .(١٠4)و (504) «ةليللاو مويلا» يف يئاسنلا هاور )٥۹۲( ثيدح نم

 ةريره يبأ .

 )٤( «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ء«طسوألا» يف يناربطلا هاور  ۸٠/٠١هيف :لاقو

 كورتم وهو « يليقعلا نيصحلا نب ورمع .

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو ١/ ۳٠۳يقهيبلاو ايندلا يبأ نبال هبسنو .
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كُسلاف « مالكلا ّنِم ريخب سيل ام نأ ملعي انه نمف
 نم لضفأ هنع تو

 دوعسم نبا نع يور دقو . .هنم ذب ال امم ةجاحلا هيلإ وعدت ام الإ ٌمِهّللا ءهب ملكتلا

 :لاق يعخنلا نعو . .هتجاح غلب ام ءىرما ٌبسح .مالكلا َلوضفو مكايإ :لاق

 . مالكلاو لاملا لوضف يف ٌسانلا كلهَي

 امك بلقلا ةواسق ٌبجوي هيلإ ةجاح ال يذلا مالكلا نم راثكإلا نإف 8

 نإ هللا ركذ ريغب مالكلا اورثکت الد: اعوفرم رمع نبا ثيدح نم «يذمرتلا» يف

 ٌبلقلا هللا نع سانلا دعبأ ناو «بلقلا سقي هللا ركذ ريغب مالكلا ةرثك

 : (”(ىساقلا

 5 2 رق ا د ا ر ر 7 2 2 75

رثك نمو ةطَقَس َرثك .همالك رثك نم :رمع لاقو
 نمو « هيونذ ترثك .هطقس ٌ

 م 0 072

 رمع نبا ثيدح نم (9ىليقعلا هجرخو .(؟9)هب ىلوأ رانلا تناك «هبوند ترثك

ع «بطاح نب هللا دبع نب ميهاربإ قيرط نم (؟5411) يذمرتلا هاور (۱)
 ءرانيد نب هللا دبع ن

 . ميهاربإ ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ نسح ثيدح :لاقو مع نبا نع

ا» يف نابح نبا هركذو ‹ عمج هنع ىور ميهاربإو : تلق
 نب هللا دبعو « ١4/5 «تاقثل

 . ةتسلا لاجر نم ةقث رانيد

 هغلب :هظفلو مالسلا هيلع ىسيع لوق نم ًاغالب ۹۸٩٦/۲ «أطوملا» يف كلام هاورو

وسقف هللا ركذ ريغب مالكلا اورثكُت الو : :لوقي ناک میرم نبا ىسيع نأ
 بلقلا نإف . مكبولق 

 اورظناو «بابرأ مكنأك سانلا بونذ يف اورظنت الو . نوملعت ال نكلو هللا نم ٌديعب يساقلا

هأ اومحراف « ىفاعمو ّىلتبم سانلا امنإف .ديبع مكنأك مكبونذ يف
 هللا اودمحاو «ءالبلا ل

 . ةيفاعلا ىلع

 ٤٤ص «ءالقعلا ةضور» يف نابح نباو ء(٤۳۷) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هاور (۲)

 . (طسوألا» يف يناربطلا ىلإ هبسنو «* ٠+ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو

 يف ميعن وبأو )۳۷٤(« - (۳۷۲) يعاضقلا ًاضيأ هاورو ۳۸٤/۳ «ءافعضلاو يف (۳)

 ىلإ هبسنو ٠۲/٠١ يف يمئيهلا هرکذو بیرغ ثيدح اذه :لاقو ۷٤/۳ «ةيلحلا»

 و ٌءافعض هيفو :لاقو «طسوألاو يف يناربطلا

 كيل



 اا ار

 ءنآرقلا أرقتو هللا َرُكَذت نأ : ةعبرأ مالكلا امنإ :نالجع نب دمحم لاقو

 شاع نم عيطتسي ام : : لاق لکت ال : لاق « ينصوأ : ناملسل لجر لاقو

 اوا ٌقحب ملكتف « «تملكت نإف :لاق .ملكتي ال نأ سانلا يف

 يندروأ اذه :لوقيو هناسلب دخأي هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ناكو

 . “دراوملا

 نجس لوطب ٌقحأ ضرألا ىلع ام ءوه الإ هلإ ال يذلا هللاو : دوعسم نبا لاقو

 مكحلا سار نأ ىلع ًءامكحلا تعمجأ : هبنم نب بهو لاقو .©ناسْللا ّن نم

 .©ٌتمصلا

 اذإف لاس تنأف تكس ام كّْنِإ «مدآ نبا اي :نالجع نب طيمش لاقو
 .هؤاصقتسا لوطي ٌُباب اذهو .«كيلع امو كل اّمِإ .كرذح ذخف «تملكت

 «ريخب سيل اع توكسلاو ,ريخلاب مالكلاب رمأ هلي ّئبنلا نأ د دوصقملاو

 لوسر ا : لاق اجر نأ بزاع نب ءاربلا ثيدح نم نابح باو ٌدمحأ مامإلا جرخو

 ‹عئاجلا معطأق» :لاق هيفو ٌثيدحلا ركذف فعلا يلخَدُي المع ينملع « هللا

 )١( «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )٤٤(.

 ايندلا يبأ نباو ۰۱۱۲ص «دهزلا» دئاوز يف دمحأ نب هللا دبعو ۹۸۸/۲ كلام هاور (0)

 . ۳۳١/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )٠١(« «تمصلا» يف

 . ٤ ۸۷( - )۸۷٤۷( 5) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۸٤ص «ءالقعلا ةضور» يف نابح نبا هاور (*)

 . تاقث اهلاجرو ديناسأب يناربطلا هاور :لاقو ۳٠۳/٠١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو
 )٤( «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )519(.

 .(1۲۳) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو .۱۲۹/۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (©)

 رن -
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 فكق «كلذ قطت مل نإف ,ركنملا نع هناو ‹فورعملاب رماو «نامظلا قساو

 .©”«ريخ نم الإ كناسل

 نم دب ال لب «كلذك توكّسلا الو «قالطإلا ىلع هب ًارومأم ُمالكلا سيلف

 ها صأا نوځدمی اريك فلسا ناكو نقلا نع توكسلاو ريخلاب مداخل

وناكف اريثك سائلا هيف عقي كلذلو «سفنلا ىلع هتّدشل ينعي ال اًمعو سلا
 ا

 . مهينعي ال امع توكسلا ىلع اهنودهاجُيو «مهسفنأ نوجلاعُي

 «ناسللا سبح ْنِم دش ٌداهج الو ًطابر الو حح ام : ضايع نب ٌليضفلا لاق

U Eناسللا چ : لاقو «ديدش مغ يف تحبصأ «كناسل  

 . ©9ديدش مغ يف تحبصأ ا وز ‹نمؤملا س

 نإف «ةضف نم ٌمالكلا ناك نإ :هنبال نامقل لوق نع كرابملا نبا لسو

 نإف . ةضف نم هللا ةعاطب مالكلا ناك ول : : هأئعم :لاقف 4 “بهذ نم َتمّصلا

 يصاعملا نع فكلا نأ ىلإ جري اذهو . بهذ نم هللا ةيصعم نع َتمّصلا

 . ىفوتسم اذه يف ٌلوقلا قبس دقو «تاعاطلا لمع نم ٌلضفأ

 : موق لاقف ؟ٌقطنلا وأ تلا لضفأ اميأ «سيق نب فنحألا دنع اوركاذتو

 ودعي ال تمصلا لضف نأل «لضفأ ٌقطنلا :ٌفنحألا لاقف «لضفأ تمصلا

 .: (9هعمَس ْنَم هب عفتني نسحلا قطنملاو «هبحاص

 ىلع تماصلا : هللا همحر زيزعلا دبع نب ٌرمع دنع ءاملعلا نم لجر لاقو

 ملع ىلع ٌملكتملا َنوكي نأ وجرأل يْنِإ :رمع لاقف , ملع ىلع ملكتملاك ملع

 .هيف هجيرخت مامت رظناو )۳۷٤(« نابح نبا هححصو .744/5 دمحأ هاور )١(

 . ٠٠١/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )٠١١(« «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۲)

 . مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس لوق نم (4ا) «تمصلا» يف ايندلا يبا نبا هاورو (۴)

 )۷١۲(. «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )٤(
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 لاقف يقفل يش اذهو «سانلل هتعفنم نأ كلذو لاح ةمايقلا موي امهلضفأ

 .ًاديدش ًءاكب كلذ دنع ٌرمع ىكبف ؟قطنملا ةنتفب فيكو نينمؤملا ريمأ اي :هل

 «هتبطخ عطقف ءاوكيو «سانلا قرف ًاموي زيزعلا دبع نب رمع بطخ دقلو
 ةنتف ٌلوقلا نإ :رمع لاقف هب هللا ٌمفني نأ انوجر كمالك تممتأ ول :هل ليقف

 .لوقلا نم نمؤملاب ىلوأ لعفلاو
 زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ٌريمأ مانملا يف تيأر دق ةليوط ةّذم نم تنكو

 و اه تشرف يأ نظاو ءةلاسملا هذه يف ملكتي هتعمسو «هنع هللا يضر

 مالكلا ءانثأ يف عقو هنآ نْظأو «توكسلا نم ُلضفأ ريخلاب ملكتلا نأ همالك نم

 نب ناميلس نع يور دقو فل كلذ لاق مع ناو .كلملا دع 2 ناملس رك

 الإ لاح مث الو طق ٌقطنملاو .لقعلا مانم تمصلا ۰ لاق ها كلملا دبع

 . مالكلاو تمّصلا نم دب ال : ينعي «رلاحب

 َدحأ ناكو «هتقو يف رصم لهأ هيقف رفعج يبأ نب , هللا ٌديِبُع لاق ام ّنسحأ امو
 اذإو «تكسيلف ثيدحلا هبجعأف « ٍسلجم يف ثّدحي ُءرملا ناك اذإ : ءامكحل

 «كلذك ناك نم نإف نسح اذهو «”ثدحيلف ءُتوكسلا هبجعأف .ًاتكاس ناك
 ًاريدج ناك «كلذك ناك نمو «هسفنب هباجعإو هاوه ةفلاخمل هثيدحو هتوكس ناك

 . ّلجو رع هلل ُنوكي هّتوكسو هّمالک َّنأل « هتوکسو هقطن يف هديدستو هاي هللا قيفوتب
 ةمالع» : لاق لجو رع هّبر نع هيوري اميف ل ّيبنلا نع نسحلا ليسارم يفو ٠
 «لاح ىلع ينسني مل < «كلذك ناك اذإف ءًاقَلعم يدنع دبعلا ُبلق َنوكي نأ رهطلا
 ٌتكّرح «ينيسن اذإف « يناسني ال يك يب لاغتشالاب هيلع ثننم «كلڏك ناك اذإو

 ةنوعملا هيتأت يذلا كلذف «يل تكس «تکس نإو «يل ملكت < ملكت نإف ٠ «هبلق
 .دينجلا نب ميهاربإ هجرخ «يدنع نم

 )١( «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )5945(.
 ) )A۷.(؟؟9)و

«تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور
 

(0 

-" ۲ - 



 ضعب يفوأ ءًقلطم اّمِإ ةبرق هداقتعاو .ًاقلطم تمصلا ُمازتلاف لاح ٌلكيو

 ةريره يبأ ثيدح نم يورو .هنع ّيهنم مايصلاو فاكتعالاو جحلاك «تادابعلا

 ّيلع ثيدح نم يليعامسإلا جّرخو .تمّصلا .مايص نع ىهن هنأ كب ّيبنلا نع

 نم «؟)«دواد يبأ ننس» يفو «فوكعلا يف تمصلا نع لكي هللا ٌلوسر اناهن :لاق

 ركب وبأ لاقو . « ليلا ىلإ موي تامص ال» :لاق لكي ٌيِبنلا نع ىلع ثيدح

 لمع نماد لعب ال انآ : ةَتَمصُم بح ةأرمال هنع هللا يضر قيدصلا

 تمصلا ٌموص : :لاق هنأ نيدباعلا نيز نيسحلا نب يلع نع يورو . «9ةيلهاجلا

 . مارح

 يفو ءراجلا ماركا © نينمؤملا ثيدحلا اذه يف لكي يبنلا هب رمأ امم يناثلا .

 ىذألا لاف « م رحمف ءراجلا ىذأ امف «راجلا ىذأ نع يهنلا» :تاتاورلا شعب

 يفو ءًاميرحت دشا وه راجلا ٌقح يف نكلو ءدحأ ل نع

 : لاق ؟مظعأ بنذلا يأ ل أ لك ّيبنلا نع .دوعسم نبا نع «نيحيحصلا»

خم دلو لقت نأ » :لاق ؟ّيأ مث :ليق ,«كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأر
 نأ ةفا

 دنسم» يفو .((كراج هلا ار نأ» :لاق ؟ يأ مث : ليق .«كعم معطي

 )١( انقیقحتب (19۸) مقر «راثآلا لكشم حرش» يف جرخم نسح ثيدح وهو (۲۸۷۲) مقرب .

 ناكو «تامصلا يكل نم ةيلهاجلا لهأ ناكو :«ننسلا ملاعم» يف يباطخلا لاق

 ركذلاب اورمأو كلذ نع اوهنف «قطني الو تمصيف «ةليللاو مويلا فكتعي مهنم دحاولا

 .ريخلاب قطنلاو

 . ۷۱/۱ يمرادلاو ,.("4*8) يراخبلا هاور (۲)

 .«نينمؤملل» :(ب)و (أ) يف (۴)

 (4415) نابح نبا هححصو )۸٩(« ملسمو (۲۰٥۷)و )٤٤۷۷( يراخبلا هاور یر

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(٥٤٤٤)و
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 يف نولوقت ام» : لك هللا لوسر لاق : :لاق دوسألا نب دادقملا نع ”«دمحأ مامإلا
 لوسر لاقف «ةمايقلا موي ىلإ مارح وهف «هلوسرو هللا همّرح مارح : اولاك 15 ينزلا

 : لاق ««هراج ار یب نأ ییا ا وش ر للا زب ایک هللا

 نأل» :لاق «مارح يهف «هلوسرو هللا اهمرح :اولاق «؟ ةقرسلا يف نولوقت امف»
 . «هراج نم قرسي نأ نم هلع رس تايبأ ةرشع نم لجرلا قرسَي

 ال ك : لاق اک ّيبنلا نع حيرش بأ نع («”(يراخبلا حيحصا يفو

 يمي ال ْنَم» :7 لاق ؟هللا لوسر اي ْنَمَو : ليق «ٌنمْؤي ال هللاو «ُنْوي ال هللاو «نمۇي
 ,(9ةريره يبأ ثيدح نم هريغو دمحأ مامإلا هجرخو , «هقئاوب ةراخ

 ا الر ٠ لاق اک ّيبنلا نع ءةريره يبأ نع “)«ملسم e يفو

 . (ةقئاوب هراج 1 ال نم الا

 لوسا : ليق : لاق ةريره يبأ تيدح نيج كاجو دمحأ مامإلا حر

 «ةطيلس اهناريج يذؤت ٌءيش اهناسل يفو راهتلا م ءوصتو «ليللا ىلصت ىلصأ ةنالف نإ هللا

 iT ! :هل ليقو «هراتلا يف يه ءاهيف ريخال» :لاق

 :لاق ءادحأ يذؤت الو « هريغ ءيش اهل سیلو ,راوثألاب قضشو نا

 . ٩ «اهناریج اهناسلب يذؤت الو» :دمح دمحأ مامإلا ظفلو «ةنجلا يف

 «ريبكلا» يف يناربطلاو )*٠١( «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو « يوق هدنسو ىرلك )1(

 . تاقث هلاجرو :لاقو « «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو »1°0/°

 /۳۸٥. ٦و "1/4 دمحأ ًاضيأ هاورو .(5015) مقرب (۲)

 .«يراخبلا» نم تكردتساو «(ب)و (أ) نم تطقس «هللا لوسر اي نمو :ليق» : ةلمج (۳)
 )٤( يراخبلاو ٣۳۳و ۲ دمحأ هاور )5015(.

 )١71(. «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو .(55) مقرب ()
 - مكاحلا هححصو )۱١۹(« «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ٤٤١/۲ دمحأ هاور (5)
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 وكشي لي يلا ىلإ ّلجر ءاج : لاق ةفيحج يبأ ثيدح نم مكاحلا جرخو

 نا نو رمت يالا لعجف :لاق ««قيرطلا يف كعاتم حرطا» :هل لاقف «هراج

 :لاق «سانلا نم تيقل ام «هللا لوس اي :لاقف هلك بلا ىلإ ءاجف «هنونعليف

 اي :لاق «« سانلا لبق هللا كنعل دقف» : لاق «ينونعلي :لاق «؟مهنم تيقل امو»

 | ملو «ةريره يبأ ثيدح نم هانعمب "دواد وبأ هجرخو .2')دوعأ ال ينإف « هللا لوسر

 . «سانلا لبق هللا كنعل دقف» : هيف ركذي

 ءانل راجل ةاش تلخد :تلاق «ةملس ّمأ ثيدح نم يطئارخلا جرخو

 هللا لوسر لاقف ءاَهْيَيَحَل نيب نم "اهتبذتجاف اهيلإ ثمقف ءانل اف تذحأف

 . اجلا ىذأ نم َليِلق ال هّنإ» : لكي : نكي

 : لجو زع هللا لاق دقو «هب ٌرومأمف «هيل لإ ٌناسحإلاو راجلا ماركإ امأو

 ىماتيلاو رفا يذبو ناسا نيذلزلابو اعيش هب اوكرشُ الو هللا اوُدبعاو»

 ريغ هنع وري مل ةريبه تنب ةدعج ىلوم ىبحي ابأ هيف نأ عم «يبهذلا هقفاوو 2157/4

 !شمعألا

 نبللا وهو ءطقألا نم ةميظعلا ةعطقلا وهو :روث عمج وه «راوثألاب قدصتي» : هلوقو

 .رجحتسملا دماجلا

 يفو )۱۹٠۳(« رازبلاو )١78(.« «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ٤ مكاحلا هاور )١(

 ةياور نكل «يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححص دقف كلذ عمو «لوهجمو ظفحلا ءيس هدانسإ

 .هل دهشت نسح اهدنسو ةيتآلا دواد فا

 هححصو «نسح هدنسو )١184(( «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو )٠٠١۴(« مقر (۲)

 . يبهذلا هقفاوو 215١/85 مكاحلاو )٥۲١(«. نابح نبا

 . «اهتذخأف» :(أ) يف (۳)

 ةصق نود ٠١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هنعو /)٠١١( ۲۳ «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو )٤(

 ةشئاع ثيدح رظناو . تاقث هلاجر : لاقو ۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «ةاشلا

 )٠١١(. «درفملا بدألا» يف
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 عمجف ٠ 0 :ءاسنلا] رو اح ناك نم بحال هلا د كامب تم

 NE ىلع دابعلا قوقحو دبعلا ىلع هقح ركذ نيب ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا

 : عاونأ ةسمخ مهيلإ ناسحإلاب رمأ نيذلا دابعلا لعجو

 ؛ركّذلاب نيدلاولا مهنم صخو «ةبارق ناسنإلا َنيبو هّنيب نم :اهدحأ

 دوجو يف ّببسلا اناك امهنإف «هيف امهنوكرشي ال امب براقألا رئاس نع امهزايتمال
 . كلذ ريغو بيدأتلاو ةيبرتلا ىح امهلو دلولا

 جاتحم وه نم :ناعون وهو ناسحإلا ىلإ جاتحم ٌفيعض وه ْنَم : يناثلا

 . نيكسملا وهو ءهلام ةلقل جاتحم وه نمو «ميتيلا وهو «هندب فعضل

 وذ ٌراج : عاونأ ةثالث مهلعجو «ةطلاخملاو برقلا ىح هل ْنَم :ثلاشلاو

 . بنجلاب ٌبحاصو «ٌبنُج راجو « ىبرق

 : ىبرقلا وذ ٌراجلا : لاق نَّم مهنمف «كلذ ليوأت يف نورسفملا فلتخا دقو

 يف ةأرملا لخدأ نم مهنمو «ٌنبنجألا :بنُجلا ٌراجلاو بارق هل يذلا ٌراجلا

 ٌقيفَرلا لخدأ نم مهنمو «بنجلا راجلا يف اهلخدأ نم مهنمو ‹ ىبرقلا يذ راجلا

 :هئاعد يف لوقي ناك هنأ لي ّيبنلا نع يور دقو ءبنُجلا راجلا يف رفّسلا يف

 .©0«لّوحتي ةيدابلا راج نف « ةماقإلا راد يف ءوّسلا راج نم كب ُدوعأ»

 ءرفاكلا :بنجلا ٌراجلاو ,ملسملا راجلا : ىبرقلا وذ زاجلا : لاق نم مهنمو

 ءّدحاو ٌقح هل راج : ةثالث ناريجلا» :ًاعوفرم رباج ثيدح نم «رازبلا دنسم» يفو
 ناريجلا لضفأ وهو قوقح ةثالث هل راجو «ناقخ هل راو 07 ناريجلا ىندأ وهو

 امو ءراوجلا ىح هل هل َّمِحَر ال ,كرشم ٌراجف ءٌدحاو ىح هل يذلا اّمأف ءأقح

 )١( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو »41/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )11۷(‹

 يئاسنلاو ۸/ » ۲۷٤نابح نبا هححصو )٠١7*8(, مكاحلاو ١/ 087يبهذلا هقفاوو .
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 ثالث هل يذلا ا انو نارا تس مالسإلا نح هل .ملسم ٌراجف «ناقح هل يذلا

 e ىحو و «راوجلا ٌقح ىحو 0 ج هل 0 ممرات «قوقح

 :بنجلا راجلاو ‹ قصالملا راوجلا ٌبيرقلا وه : ىبرقلا وذ راجلا قو

 يل نإ هللا لست اي :تلق :تلاق «ةشئاع نع «يراخبلا حيحص» يفو

 اب كم او ق ىلإ» : لاق ؟يدهأ امهيأ ىلإف «نيراج

 نيعبرأ رادتسم : ليقو «اراق نوعا ناوجلا دخ فلا نم ةفئاط لاقو

 ٌيببنلا رمأف هل اراج وكشي ةا ّيبنلا ىتأ الجر نأ : يرهزلا ليسارم يفو

 نونا : يرهزلا لاق ناخ اراد: قيغتزأ 5 الأر -: داني نأ هباحصأ ضعب ا

 نمو هيدي نيب ينعي ءاذكه نوعبرأو ءاذكه نوعبرأو ءاذكه نوعبرأو ءاذكه

 . ©هلامش نعو .هنيمي نعو .هفلخ

 نع يرصبلا نسحلا قيرط نم ۲٠۷/٠١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )۱۸۹١( رازبلا هاور (1)

 نع رازبلا هاور :لاقو ۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .هنم عمسي ملو «رباج

 . عاضو وهو ‹ يثراحلا دمحم نب هللا دبع هخيش

 مراكم» يف ايندلا يبأ نبا ًاضيأ هاورو .(1070)و (؟94ه)و (۲۲۵۹) يراخبلا هاور (؟)
 . (77*ه) «قالخألا

 نم :هنع هللا يضر يلع نع ءاجف ءراوجلا دح يف فلتخاو : 447/٠١ «حتفلا» يف ()

 نعو راج وهف دجسملا يف حبصلا ةالص كعم ىلص نم : ليقو ا قبب

 . هلم يضازوألا نو «تناج لك نم اراد نوغير راوجلا حن : ةشئاع

 دنسب يناربطللو ,نسحلا نع هّلثم )1١9( «درفملا بدألا» يف يراخبلا جرخأو

 نع «بهو نبا جرخأو ««راوج ًاراد نيعبرأ نإ الأ» :ًاعوفرم كلام نب بعك نع فيعض
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 وحن رادلا يف هعمو «ليبسلا راد يف وهو اردق خبطي نّمع دمحأ مامإلا لئسو

 .هسفنب أدبي :لاقف ,رادلا يف هعم ناكس مهنأ ينعي : :ًاسفن نيعبرأ وأ نبث يالا

 مهّيطعي ن نأ هنكمي فيكو «هيلإ برقألا ىطعأ ,ٌلضف لضف نإف .لوعي نمبو

 ىأرف ؟عقوم هدنع هل سيل ردقلا كلب نواهتي هراجوه يذلا لعل : : هل ليق ؟مهّلك

 . هيلإ ثعبي ال هنأ

 نبا مهنم ةفئاط هرسفو «ةجوّرلاب ةفئاط هرّسفف «بنجلاب ُبحاُصلا امأو

 امنإ رضحلا يف مزالملا بحاصلا َجارخإ اوديري ملو ءرفسلا يف قيفرلاب سابع
 لاق اذهلو ءىلوأ رضحلا يف ةمئادلا ةبحصلاف . يفكت رفسلا ةبحص ن أ اودارأ
 يف كّسيلج وه : ملسأ نب , ٌديز لاقو .حلاصلا قيفرلا وه :ريبج نب يع

 .هعفنتل كب مليو كيرتعي ٌلجّرلا وه : ديز نبا لاقو ءرفّسلا يف كقيفرو ءرضحلا
 : لاق كي ّيبنلا نع ا نب ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلاو «دنسملا» يفو

 مهريخ هللا دنع ناريجلا ريخو اضل مهريخ هللا دنع باحصألا ر ریخ)»
 . 2(هراجل

 ينعي : : ليبسلا نبا وهو «هدنع ٍميقم ريغ .ناسنإلا ىلع دراو وه نم : عبارلا

 اذإ ليبسلا نبا هب ينعي : فيضلاب مهضعب هرّسفو ءرخآ دلب ىلإ درو اذإ رفاسملا
 .دحأ ىلع ًافيض لزن

 ناسحإلاب رمأو ًاريثك مهب لكي ّيبْنلا ىّصو دقو «نيميلا كلم: ساختا

 . هيدي نيب نمو هفلخ نمو هراسي نعو «هنيمي نع ًاراد نوعبرأ :باهش نبا نع «سنوي =
 . ةرشع بناج لك نم نوكيف « عيزوتلا ديري نأ لمتحي اذهو

 ء(١٠٠) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو )١1944( يذمرتلاو ۸٨۱و ۱٦۷/۲ دمحأ هاور )١(
 . يبهذلا هقفاوو ء154/54و ۱۰۱/۲ مكاحلاو (ه9١)و (9۱۸) نابح نبا هححصو
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 «)«مکنامیآ تكلم امو ةالصلا» : : هتوم دنع هب ىصو ام َرخآ نأ يورو , مهيلإ

مئاهبلاو تاناويحلا نم ناسنإلا لمي ام : ةيآلا هذه يف فلسلا ضعب لخدأو
 . 

 نع ل يفو 00 ماكل يف ىف ةريره 00 ثيدح 00 ىلإ ا

 . رر هن

 رمع نع «دنسملا» يفو «هتجاح دنع هّتاساوم راجلا ىلإ ناسحإلا ا نمف

 يفو و ئاج 9 عبشي يذلا ا نمل : لاق 5 ينل نع : 7

 TEE تاب ْنَم نمأ ام» : لاق ةَ ّيبنلا نع سابع نبا نع ىرخأ ةياور

 1 ل . ©يواط
:لاق لك ّيبنلا نع رماع نب ةبقع نع «دنسملا» يفو

 موي نيمصخ لوأ» 

 نابح نبا هححصو «(۲۹۹۷) هجام نباو ۱۷/۳ دمحأ سنا ثيدح نم هاور )١(

 .هيف هدهاوش عم هجيرخت مامت رظناو «.(5506)

 دواد وبأو 287/5 دمحأو «(75574) ملسمو )5١١54( يراخبلا ةشئاع ثيدح نم هاور (؟)

 )011١(. نابح نبا هححصو «(۳۹۷۳) هجام نباو )۱۹٤۲(« 2 .(هاها)

 . هعاطقنال فيعض هدانسإو 84//١51« مكاحلا هقيرط نمو ٠٥/١ دمحأ هاور (۳)

 )٤( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ,1517/4 مكاحلا هاور ‹ حيحص ثيدح )١١١(«‹

 «ريبكلا» يف يناربطلاو )١71741( مراكم» يف ايندلا يبأ نباو «(55494) ىلعي وبأو

 بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو . يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو ,(45) «قالخألا

 «بيهرتلاو  :۳٠۸/۳«عمجملا» يف يمثيهلا لاق اذكو .تاقث هلاجر  . ۱٦۷/۸هاورو

 ةشئاع ثيدح نم ۱۲/۲ مكاحلا .

 هلو .فيعض وهو ريبج نب ميكح هدنس يفو 7//257 «لماکلا» يف يدع نبا هاور (ه)

 =  مرثألا ديعس نب دمحم هيفو )۷١١(« «ريبكلا» يف يناربطلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش
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 ٠)«ناراج ةمايقلا

 نم مك» :لاق هيَ ّيبنلا نع .رمع نبا نع يراخبلل «بدألا» باتك يفو

 عنمف ينود هباب قلغأ اذه ّبر اي :لوقيف «ةمايقلا موي هراجب ولت راج
 . 0 «هفورعم

 نع «ىناسارخلا ٍءاطع ثيدح نم فيعض ٍدانسإب هريغو يطئارخلا جّرخو

 هراج نود هباب ٌقلغأ نم» : كي ّيبنلا نع هَّدج نع «هيبأ نع «بيعش نبورمع
 هاج نمأي مل نم نمؤمب سیلو ‹« نمؤمب كلذ سيلف .هلامو هلهأ ىلع فام

 اذإو ءهتضرقأ كضرقتسا اذإو .هتنعأ كناعتسا اذإ ؟راجلا ٌقح ام يردتأ . هقئاوب

 ةبيصم هتباصأ اذإو .هتأنه ريخ هباصأ اذإو «هتدُع ضرُم اذإو هيلع تدع «رقتفا

 حيّرلا هنع بجحتف ءءانبلاب هيلع )لطتست الو « هتزانج تعبتا تام اذإو هتيزع

3# 32 7 3 ٠ 

 .ةهكاف تيرتشا نإو .اهنم هل فرغت نأ الإ كردق حير راتقب هدؤت الو ,هنذإب الإ

 (©(هذلو اهب ظل كلو اهب جرخي الو ار اهلخدأف ‹ لعفت مل نإف .هل دهاف

 .ثيدحلا ركنم :لاقو «متاح وبأ هثيد>ح كرتو .ةعرز وبأ هفعض =

 «فيعض وهو .ناعدج نب ديز نب يلع هيفو .(۱۱۹) رازبلا دنع رخآ قيرط هلو
 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا اذكو .:04 «عمجملا» يف يمثيهلا هنسحو

+" . 

 يناربطلا هاورو .نسح دانسإب ١/)897( «ريبكلا» يف يناربطلاو 16١/4. دمحأ هاور )١(
 دمحأ هاور :لاقف 17١/4 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «رخا دانسإب 17

 . حيحصلا لاجر هلاجر يناربطلا يدانسإ دحأو « يناربطلاو
 . فيعض  ميلس يبأ نبا وهو ثيل هدنس يفو )١١١( «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور (۲)

 .«ليطتست» :(ب)و () يف (۳)
 )١٠١4(. «قالخألا مراكم» يف يطئارخلا هاور )٤(

 : لاقو .ضيرمتلا ةغيصب ٠۷/۳ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هركذو

 نكل .عوفرم ريغ يوارلا مالك يف - هرخآ ىلإ « . . .راجلا قح ام يردتأ» : هلوق لعلو
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 . يناسارخلا ءاطع ريسفت نم هلعلو ءركنُم مالكلا اذه ٌعْفَرو

 راوجلا قح ىندأ» :اعوفرم رباج نع نسحلا نع ءاطع نع اضيأ يور دقو

 تخبط اذإ كك يليلخ ىناصوأ» :لاق رد أ نع «ملسم حيحص)» يفو

 .«بورعمب اهنم مهبصأف , كناريج تيب لهأ ىلإ رظنا مث «هَءام رثكأف «اقرم

 دهاعتو ءاهءام رثكأف ءةقرم تخبط اذإ ٌرذ ابأ اي» :لاق ةي ّيببنلا نأ ةياور ىفو

 . "”«كناريج

 قاش حبذ هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلاو «دنسملا» ىفو

 4 ّيبنلا تعمس :لاق مث ,تاّرم ثالث يدوهيلا انراجل اهنم متيدهأ له :لاقف

 . ا هنأ تننظ ىتح راجلاب قتيصوي ليربج لاز ام» :لوقي

 مكذحأ ْنْعنمي الد : لاق خلط ىبنلا نع ةريره يأ نع «نيحيحصلا» يفو

 ‹نيضرعم اهنع مكارأ يل ام : ةريره وبأ لوقي مث «هرادج يف ةَبْشح زرعي نأ ِهَراَجا

 .ورمع نب هللا دبع ثيدح وحن ركذف . . .لاق «ةديح نب ةيواعم نع يناربطلا ىور دق

 هركذو 1١9/)٠١١5(. «ريبكلا همجعم» يف يناربطلا دنع ةديح نب ةيواعم ثيدحو

 .فيعض وهو «يلذهلا ركب وبأ هيف :لاقو ٠٠١/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا

 .رباج نم عمسي مل نسحلا «فيعض هدانسإو )١(
 رثكيلف ًاردق مكدحأ خبط اذإ» : ظفلب «طسوألا» يف يناربطلاو (1101) رازبلا هاورو

 دئاق ديعس نب هللا ديبع هيف :156/8-177 يمثيهلا لاق «اهنم هراج لوانيل مث ءاهقرم

 . تاقث هلاجر ةيقبو «هريغ هفعضو .نابح نبا هقثو .شمعألا

 (4١١)و )١١7( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ١1594/6., دمحأو (5578) ملسم هاور (۲)

 .(615)و (81) نابح نبا هححصو
 بدألا» يف يراخبلاو )١1447(., يذمرتلاو )١۱١١(. دواد وبأو ۱۹۰/۲ دمحأ هاور )۳

 . بيرغ نسح : يذمرتلا لاقو « حيحص هدانسإو ء(١٠٠) «درفملا
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 . “مكفاتكأ نيب اهب ٌنّيمرأل هللاو

 ىلع هبشخ عضو نم هراج َنكَمُي نأ همزلي راجلا َّنأ دمحأ مامإلا ٌبهذمو
 ‹ حيحصلا ثيدحلا اذهل .هرادجب رضي ملو كلذ ىلإ ٌراجلا جاتحا اذإ هرادج

 ملع اذإ هب ٌرضي ال امب هّدنع ام لضف نم هّيِساوُي نأ هيلع بجي هنأ همالك ٌرهاظو

 قيرطلا يف لئاسلا عمسأ ينإ : هللا دبع يبأل تلق :يذورملا لاق .هتجاح

 ملعأ راج يل ناك اذإف :تلق .ٌبذكي دقو قّدصَي دق :لاقف .عئاج ينإ :لوقي
 مث ءائيش همعطُت :لاق ؟نيفيغر يتوق ناك اذإ :تلق .هيساوت :لاق ؟ٌعوجي هنأ

 .ٌراجلا وه امْنِإ ثيدحلا يف ءاج يذلا : لاق

 :لاق ؟ةاساوملا ٌمهيلع بجي ءاينغألا : هللا دبع يبأل تلق : يذورملا لاقو
 لجرلل ناك اذإ : تلق .مهيلع بجي ال فيك ٍءيش ىلع ًائيش نوعضي موق ناک اذإ

 نأ ىلإ جاتحي ناك اذإ :لاق ؟ةاساوملا هيلع بجي ءناتّبُج :تلق وأ «ناصيمق

 .ًلضف نوكي

 هّصنو «راجلاب هّصخي ملو «لضافلا نم ةاساوملا بوجو يف هنم صن اذهو

 .راجلاب هصاصتخا يضتقي لوألا

 انَعِسَو ام اوقدص ول انيلإ ٌبحأ نوُبذكي لالا يف ءىناه نبا ةياور يف لاقو
 .مهررعو«ناريجلا نم ئاجلا ةاسارم توجو ىلع لذي اهو مهتاساو الإ

 , عئاجلا اومعطأ» : لاق كي ّيبنلا نع ىسوم يبأ نع «حيحصلا» يفو

 0 اعلا اوكف < ىضيوملا اوم
 ۴۹۹/۲ دمحأو .(04+1) ملسمو «(۲۸٩٥)و (0119)و (؟43) يراخبلا هاور (1)

 نابح نبا هححصو .(7778) هجام نباو )87*١( يذمرتلاو ,.(7774) دواد وبأو

(016). 
 ۳۹٤/٤ دمحأو .(۷۱۷۳)و (55159)و (۳۷۳٥)و (1/5١2)و (۳۰ 55) يراخبلا هاور (؟)

 . (”974#) نابح نبا هححصو )٠١5(. دواد وبأو «.(505)و

 ل ”ه7-



 :لاق لَك ّيبلا ربع [نبا] نع «مكاحلا حيحصر»و «دنسملا» يفو

 .21(ٌلجو رع هلل ُةّمذ مهنم تن رب دقف « عئاج ٌؤرما مهيف ٌحبصأ َةَّصَرَع لهأ اميأ»

 ٌرضي امب هكلم ٌصاخ يف فّرصتي نأ راجلا عنمي هنأ كلامو ًدمحأ بهذمو

 «هب رضملا عافتنالا ثادحإ عنمب راجلا نع ىذألا بفك امهدنع ٌبجيف «هراجب

 ام هراجل لدبي نأ دمحأ دنع بجيو .هكلم ٌصاخب ُمفتني امّنِإ ٌعفتنملا ناك ولو

 .هراج ىذأ ىلع ربصي نأ نيذه نم ىلعأو ءهلذب يف هيلع َررض الو «هيلإ ٌحاتحي
 نسح نكلو «ىذألا ٌفك راوجلا ٌنسح سيل :نسحلا لاق .ىذألاب هلباقُي الو

 لحتلا تحبي هللا نإو.: هعقرت رد نبا تيد نم قورو ئالا لاما ناوجتلا

 (ٌنعظ وأ تو امهنيب قرف ىتح هاذأ ىلع ربصيف فروخ هيذؤي ٌراجلا هل 1

 ىلإ هاج لي يلبحلا نمحرلا دبع يبأ ليسارم يفو .“دمحأ مامإلا هجّرخ

 ىفكف «هاذأل ٌربصاو «هنع كاذأ ٌففك» : هلي يبنلا لاقف ءهراج هيلإ وكشي ةا ّيبنلا

 1 . “ايندلا يأ نبا هجرخ «ًاقرفم توملاب

 «نوراه نب ديزي نع (۱۳۱۱) رازبلاو ٠١. 5/5 ةبيش يبأ نباو .۳۳/۲ دمحأ هاور (۱)

 0 يبأ نع «رشب وبأ ينربخأ «ديز نب غبصأ انثدح

 » :هلك يبنلا نع رمع نبا نع (اطخ وهو ,رانيد نب ورمع نع :«رازبلا» يف عقوو)

 1 اعنا .هنم ىلاعت هللا ءىربو .ىلاعت هللا نم ءىرب دقف قلل نيرا افاعط كا

 .«ىلاعت هللا ةمذ مهنم تئرب دقف « عئاج ؤرما مهيف حبصأ ةصْرَع

 ىلع هقيلعت يف هللا همحر  ركاش دمحأ ثّدحملا ةمالعلا هيف لوقلا ققح دقو

 .هعجارف .هحيحصت ىلإ ىهتناو )٤۸۸٠١( «دنسملا»

 نب غبصأ انثدح «يليقعلا نيصحلا نب ورمع قيرط نم ۲-۱۲ مكاحلا هاورو

 .رشب وبأ انثدح :هدانسإ نم طقس .هب ءةيرهازلا يبأ نع «ينيهجلا ديز

 .لوهجم وهو .سمحألا نبا هيفو . ٠/٥ «دنسملا» يف (۲)

 . فيعض وهو دعس نب نيدشر هدانسإ يفو .(۳۲۷) «قالخألا مراكم» يف (۳)
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 ٌناسحإ ٌدارملاو .فيضلا ماركإ :نينمؤملا لكي بنا هب رمأ امم ثلاشلا
 لوسر يانيع ترف :لاق رش يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو «هتفايض

 ءرخآلا مويلاو هللا ُنمْؤُي ناک ْنَم» :لاق هب مّلكت نيح يانذأ ةتعمسو لي هللا
 ثالث ةفايضلاو» :لاق «ةليلو ٌموَي» :لاق ؟هتزئاج امو :اولاق «هتز زئاج هفيض مرکیلف
 . )«ةقدص وهف نفل دعي تاكا «مايأ

 الث ةفايضلا» : لاق كي يبنلا نع ًاضيأ حيرش يبأ ثيدح نم ملسم جّرخو
 نأ هل لحي الو ًةقدص وهف «كلذ دعب هيلع قفنأ امو ءةليلو م و هتزئاجو مای
 الو هدنع ميقي» : لاق ؟ُهَمْئْؤي فيكو هللا لوسر اي : اولاق ((ُةمْثُوي ىتح هذنع يوي

 , (00هب هيرقي هل َءيش

 ّيبنلا نع .هنع هللا يضر يردخلا ٍديعس يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 : اولاق < ثالث اهلاق . ةفيض مرکیلف ءرخآلا .مويلاو هللاب ْنمْؤُي ناك ْنَم» : لاق هلك

 وهف كلذ دعب سلج امف «مايأ ةمالث» :لاق ؟هللا لوسر اي فيضلا ةمارك امو
 , 97(ةقدص

 )١( يراخبلا هاور )5١019( ملسمو )48(.

 «هفحتي نأ فيضلا هب لزن اذإ هيلع نأ ثيدحلا ىنعمو 1708 ص )٤۸( ملسم هاور (؟)
 اذإف .هرّضحي ام هل مدقي نيريخألا نيمويلا يفو «ةليلو ًاموي هترضحب ام ىلع ربلا يف ديزيو

 .ةقدص نوكي هل مدقي امم اهيلع داز امف ءهقح ىضق دقف .ثالثلا تضم

 «هماقم لوطل هباتغي دق هنأل .مثإلا يف هعقوي : يأ «همئؤي» ىنعمو « ميقي : يوثيو ٠
 ةماقإلا نكت مل اذإ ام ىلع لومحم هلك اذهو ءًائيس ًانظ هب نظيوأ «هيذؤي امب هل ضرعي وأ
 هركي ال هنأ هنظ ىلع بلغي وأ « ةماقإلا يف ةدايزلا هنم بلطي نأب لزنملا بحاص رايتخاب

 . كلذ

 نع «مثيهلا يبأ نع «جارد نع .ةعيهل نبا قيرط نم ۷٦/۳ دمحأ ظفللا اذهب هاور (۳)
 هتياور يف فيعض جاردو «ظفحلا ءيس ةعيهل نبا . فيعض دانسإ اذهو «ديعس يبأ

 ميلا يبأ نع
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 «مايأ ةثالث ةفايضلا أو ءةليلو موي فيضلا ةزئاج لأ ثيداحألا هذه يفف

 7 ثيداحأ اهديكأت يف درو دقو ةزئاجلا َدُكأو ,ةفايضلاو ةزئاجلا نيب قّرفف
 » :لاق ب ّيبنلا نع «بركيدعم نب مادقملا ثيدح ْنِم دواد وبأ جّرخف

 هش نإ «ْنيَد هيلع وهف «هئانفب ٌحبصأ نمف < + لك ىلع یخ: فضلا

 لك اغ وخ فشلا هلل : هظفلو هجام نبا هجرخو . «كرت َءاش نإو « ىضتقا

 . "70 ملسم

 :لاق دب ّيبنلا نع مادقملا ثيدح نم دواد وبأو .دمحأ ُمامإلا جّرخو

 لك قل قع رص نإ 0 ُفيضلا حبصأف ؛ موك فاضأ ,لجر اميأ

 . «هلامو هعرز نم ٍةليل ىرقب ع نسب ما

 ءانشعبت كنإ هللا لوسر ايانلق :لاق سماع نب ةبقُع نع «نيحيحصلا» يفو

 اوُرمأف « موقب متلزن نإ» : نك هللا ٌلوسر انل لاقف ؟ىرت امف < ءانورقُي ال موقب لزننف

 يذلا فيضلا قح مهنم اوُدخف ءاولعفي مل نإف اوقاف ٠ «فيضلل يغبني امب مكل

 . «مهل يغبني

 ىلعي وبأو ۰۸و ٤٦و "الو ١۲و ۸/۳ دمحأ «. . . مايأ ةثالث ةفايضلا» : ظفلب هاورو

 هركذو .(07801) نابح نبا هححصو «(۱۹۳۲)و (۱۹۳۱) رازبلاو «(۱۲۸۷)و )۱۲٤٤(

 او كاسا رخ الرع اس خا ولا 2175/4 «عمجملا» يف يمثيهلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر ديناسأ دحأو «رازبلاو ىلعي

 ٣۰۱۳و ۱۳-۱۳۳ ۲و ۱۳۰/۴ دمحأو «(۳۹۷۷) هجام نباو )۳۷٠۰(« دواد وبأ هاور (۱)

 . حيحص هدانسإو

 هقفاوو 2197/84 مكاحلا هححصو «(۳۷۵۱) دواد وبأو ۱۳۳و ١1/4 دمحأ هاور (۲)

 !لوهجم وهو .رجاهملا يبأ نب ديعس هدانسإ يف نأ عم يبهذلا

 «(9۲۸۸) نابح نبا هححصو «(۱۷۲۷) و «(۱۴۳۷٦)و (؟١5551) يراخبلا هاور (۴)

 .هيف هجيرخت مامت رظناو

 "66ه



 :لاق ءب ّيبنلا نغ ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلاو دمحأ مامإلا جرخو
 الو وم ٌلخأي نأ هلف نورك فلا حبصأف ¢ مو لزن بفيض اميأ»

 . )هيلع جرح

 . ميهاربإ نم الو «دمحم نم سيلف «فضي مل ْنَم :ورمع نب هللا دبع لاقو

 .دمحم نم سيلف ءهفيض مركي مل نم : ءّْزَج نب ثراحلا نب هللا دبع لاقو

 . ميهاربإ نم الو

 «لزنو ىحنتف «هوفيضي ملف . مهفاضتساف . مهيلع لزن موقل ةريره وبأ لاقو

 نوبيجت الو فيضلا نولزنت ال : مهل لاقف .هوبيجي ملف «هماعط ىلإ مهاعدف
 كافاع لزنا : هل لاقف , مهنم لجر هفرعف عيش ىلع مالسإلا نم متتأ ام ةوعدلا

 . نوُفرعَت ْنَم الإ نولزنت ال هو : لاق « هللا

 نيدلا نم مّثنأ ام : مهل لاق هنأ الإ ةيضقلا هذه وحن ءادردلا يبأ نع يوُرو

 .هبوث يف ةبدُه ىلإ راشأو «هذه لثم ىلع الإ
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 ثيللا لوق وهو «ةليلو اموي ةفايضلا بوجو ىلع لدت صوصنلا هدذهو

 ٌذخأي لهو يار کها ءهعنم اذإ كلذب ٌةبلاطملا هل :دمحأ لاقو .دمحأو

 . هنع نيتصوصنم نيتياور ىلع ؟مكاحلا ىلإ هعفري وأ .هعنم اذإ هلام نم هديب

 مهنم هارق ذخأي نأ هل سیلو «ٌةبجاو فيضلا هليل :هيوجنّر نب ٌديمح لاقو
 .هسفن ةحلصم نود ةماعلا نيملسملا حلاصم يف ًارفاسم َنوكي نأ الإ ًأرهق

 هركذو .الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو .17/14 مكاحلا هححصو ۰۳۸۰/۲ دمحأ هاور )١(

 .تاقث هلاجرو .دمحأ هاور :لاقو .ه«,:/4 «عمجملا» ی يمئيهلا

 رصتخم» يف تبثم وهو ««كردتسملا» ةعوبطم نم ثيدحلا اذه طقس : هيبنت

 .«يبهذلا

 "هك



 هديب يذلا لاملا نم هفاضأ دبعلاب فيصلا لزن ول :دعس نب ُتيللا لاقو
 سايق وهو . ةبجاو ةفايضلا َّنأل هل َنذأ هدّيس نأ ملعي مل نإو لكي نأ فيضللو

 ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا ةوعد ٌةباجإ زوجي هنأ ىلع صن هنأل ,دمحأ لوق

 نع كلذ َيوُرو «كولمملا ةوعد اوباجأ مهنأ ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو

 ٌةباجإ راجو ًءادتبا هماعط ىلإ سانلا وعدي نأ هل زاج اذإف ًاضيأ لك ئبنلا

 . ىلوأ هب لزن نمل هتفاضإف «هتوعد

 «هديس نذإ نودب هل نوذأملا دبعلا ةوعد ْنِم امهُريغو ٌيعفاشلاو كلام عنمو
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 نمب ةصاخ ةازغلل ةفايضلا بوجو ىلع لدي ام ٌدمحأ نع ٍديعس نب ىلع لقنو
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 . موقب لزن بفيض لكل اهبوجو وهو لوألا هنع روهشملاو « مايأ ةثالث مهب اورم
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 0 0 ل
 . هنع نيتصوصنم نيتياور ىلع ؟نورفاسملا هب رمي قيرط ىلع ناك نمو ىرقلا

 ىدحإ ىلع نيّذلا فالتخا عم براقألا ٌةقفن جت ال امك .ملسملل ٌبوجولا

 ,ةفايضلا ٌمامت امهف .ثلاشلاو يناثلا امهو .نارخآلا نامويلا امأو
 ةزئاجلا نيب قرف دق :لاقو + ىلوألا ةزئاجلا الإ بجي ال هنأ دمحأ نع ٌصوصنملاو

 وبأ مهنم : مايأ ةثالث ةفايضلا َبَجوأ ْنَم انباحصأ نمو «دكوأ ةزئاجلاو « ةفايضلاو

 ْنظو « ةقدص وهف «ثالثلا دعب امو . يدمآلاو 2« ىسوم يبأ ْنباو .زيزعلا دبع ركب

 هلوقب دمحأ هّدرو « ىلوألا ةليللاو مويلا دعب مايأ ةثالث ةفايضلا نأ سانلا نشا

 ماعطل ةي هللا لوسر اعد ًاطايخ نأ سنأ نع )۲۰٤۱( ملسمو (۲۰۹۲) يراخبلا ىور )١(
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 ناكل ءاذه نظامك ناك ولو .2)(ةقدص وهف داز امف «مايأ ةثالث ةفايضلا» : لك
 ا

 يف ضرألا قل ياب نورم كلتا لفل : ىلاعت ُهلوق اذه ٌريظنو :تلق

 :تلصف] 4 ماي ةعبرأ يف اهتاوُقَأ اهيف َرّدقو اهيف َكَراَبو» :هلوق ىلإ (نیموي
 .ةعبرألا مامت يف : دارملاو 6-٠١[

 هجّرخو « حيرش يبأ ثيدح نم مّذقت دق دمحأ هب ٌجتحا يذلا ثيدحلا اذهو

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لاق ءب يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا
 : لاق ؟فيضلا ىرق امو .هللا لوسر اي :ليق .«هفيض ىرق نسحيلف ءرخآلا
 . «ةقدص وهف دعب ناك امف «ثالث»

 بيطأ ماعطلا نم ةليللاو مويلا يف هل فّلكتي نأ هيلع : هيوجنز نب دی لاق
 ركذنسو .رظن اذه يفو نييابط نيمولوراج ا مامت يفو , هلايعو وه هلكأي ام

 :لاق كلام نع ٌبهشأ لقنو فلا فلكل ج يهنلاب نا دخ
 رمع نبا ناكو ءةفايض ماّيأ ةثالثو ًةليلو ًاموي هصخيو هفحتُيو همركُ ةليلو موي هتزئاج

 نم هيلع َقفني نأ رمأيو , مايأ ةثالث قوف هيلع لزن ْنَم لام نم لكألا نم عنتمي

 ىضق هنأل ,ثالثلا دعب هنع لّوحتلاب فيضلا رمأي نأ لزنملا بحاصلو . "هلام

 دمحأ مامإلا كلذ لعفو «هيلع ام

 .هجيرخت مدقت (۱)

 ْنَم» :(514)و )5١5( يراخبلا ظفل نإف ,- هللا همحر  فلؤملا نم ملق قبس اذه (۲)

 يطئارخلا هاور فنصملا هدروأ يذلا ظفللاو .«هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك
 .875/ ؟ «ريبكلا عماجلا» يف امك «قالخألا مراكم» يف

 نبا لزن :لاق «عفان نع شمعألا نع ريرج قيرط نم ٤۷۸/١١ ةبيش يبأ نبا ىور (۳)
 قدصتي نأ انل ةجاح ال هنإف ءانيلع قفنأ « عفان اي :لاق مايأ ةثالث ىضم املف «موقب رمع

 .هوحنب ١١/1١" «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو .انيلع
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 ىتح هذنع ميقُي ينعي ههَجِرْحُي ىتح هذنع يوي نأ هل لح ال» : لك هلوقو
 سيل اميف امأف ؟اهيلع داز اميف مأ ةثالثلا مايألا يف اذه له نكل م

 ىلع ينبنيف ةليللاو مويلا وهو بجاو وه ام يف امأو .هميرحت يف كش الف «بجاوب
 ام دجو نم ىلع الإ بجت ال مأ ًائيش دجي ال نم ىلع ةفايضلا بجت له هنأ

 لوق وهو هب فيضي ام دجي نم ىلع الإ بجت ال اهنإ :©20ليق نإف ؟هب فيضي
 نأ فيضلل لحي مل  هيوجنز نب ٌديمح مهنم (ثيدحلا ٍلهأ نم ةفئاط

 اناهن» :لاق ناملس ثيدح نم َيوُر دقو . هتفايض نع زجاع وه نم فيضتسي

 ٌفّلكتي نأ فيضملا يهن اذإف «اندنع سيل ام فيضلل فّلكتن نأ كي هللا ٌلوسر
 ع افلا لل را ةا ست ال هنأ: لق لد ع ل فلا
 زف امك هت ىلع ا اذإ ا ا للفن د ن اذإف
 «4ًّةَصاَصخ ْمهب ناك ولو ْمهسفنأ ىلع َنورثؤيو» : هيف لزن يذلا يراصنألا
 .بجاوب سيلو «ناسحإو لضف ٌماقم كلذف [4 :رشحلا]

 )١( «رهظألاف» :(ب) يف .

 .(514817)و (56086)و (85١5)و )*5١87( «ريبكلا» يف يناربطلاو ٤٤۱/۰ دمحأ هاور (۲)

 .«طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلاو دمحأ هاور : 4 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر «ريبكلا» ديناسأ دحأف

 كويس لر ىتأ : لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم (4844) يراخبلا ىور (۳)

 ءأئيش ٌنُمدنع دجي ملف هئاسن ىلإ لسرأف . ٌدُهَجلا ينباصأ هللا لوسر اي :لاقف ةا هللا

 :لاقف ,راصنألا نم لجر ماقف «؟هللا هّمحري َةليللا هفيضُي لجر الأ» : ةا هللا لوسر لاقف

 .ًائيش هيرخّدَت ال وكي هللا لوسر ٌفيض :هتأرمال لاقف .هلهأ ىلإ بهذف . هللا لوسر ايانأ

 يلاعتو .مهيمونف ءاشعلا ٌةيبصلا دارأ اذإف :لاق . ةيبّصلا توق لإ يدنع ام هللاو : تلاقف

 لك هللا لوسر ىلع لجرلا ادغ مث .تلعفف .ةليللا اننوطب يوطنو .َجارّسلا يئفطأف

 - لجو رع هللا لزنأف «ةنالفو نالف نم كحض وأ - لجو رع هللا بجع دقل :لاقف

 )5١85(. ملسم هاورو «ةصاصخ مهب ناک ولو مهسفنأ ىلع َنورثؤُيو»
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 ةيبصلا نأ , مهنايبص توقو ٍمهتوقب الإ هنوفيضي ال مهن 1 أ فيضلا ملع ولو

 نأ هل لح الود : هك هلوقب المع ذئنیح مهتفاضتسا هل زجي مل < «كلذب وداي
 . 20(هجرحُي یتح هّدنع ميِقُي

 هتوق نع ٌلضف هدنع ْنَم ىلع الإ بجت الف ءةبجاو ةقفن ةفايضلاف ًاضيأو
 نأب هميثأت ريسفت يباطخلا ركنأ دقو .رطفلا ةاكزو ,براقألا ةقفنك .هلايع توقو
 عستي ال وهو كلذ يف مثأي فيكو ءًاطلغ هارأ :لاقو «هيرقُي هل يش الو دنع مق
 ُهْجَو امنإو :لاق .ةقاطلا ردّق ىلع ةفلكلا امنإو ؟هيلإ ًاليبس دجي الو «هارقل
 نوكتف «هناكمب هّردص ّقيضي الثل ثالث دعب دنع ماقملا هل هرَك هنأ ثيدحلا
 هنإف ظن هيف هلاق يذلا اذهو هّرجأ لطيف ىذألاو ّنملا هجو ىلع هنم ةقدصلا
 يش الو هّدنع ّماقأ اذإ هنأ ههجو امنإو «هركنأ امب ثيدحلا يف هريسفت حص دق

 «لعف وأ «لوق يف هب مثأي ام ىلإ هجرحو « هب هردص ٌقيض هاعد امبرف «هب هيرقي هل
 . ملعأ هللاو ,هنع هزجع عم هارق كرتب مثأي هنأ ذارملا سيلو

 يذمرتلاو )۳۷٤۸(« دواد وبأو )٣٣(٠٩٣۳/٣ (58) ملسمو (8*51) يراخبلا هاور )١(

 . يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم "1/84 دمحأو ,(750176) هجام نباو )١1954(«
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 رشع سداسلا ثيدحلا

 » :لاق .ينصوأ : يي يبثلل لاق الُجَر نأ ُهَْع هللا يضر َةَريِرُه يبأ ْنَع

 . يراخبلا هاور ا الر : لاق ًارارم دّدرف قت

 يبأ نع ل قيرط نم ىزاجبلا هخرخ ةيدحلا' اذه

 . حلاص يبأ نع هاور شمعألا نأل «ملسم هجرخُي ملو «ةريره يبأ نع « حلاص

 لوقك «ةريرُه يبأ نع « حلاص يبأ نع «هنع : ليقف هدانسإ يف هيلع فلتخاو
 دنعو ,يردخلا ديعس يبأ نع ‹« حلاص يبأ نع «هنع :ليقو «نيصخ يبأ

 کک و O و

 : ليقو «رباج وأ ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع هنع :ليقو .ديعس 3 أو ةريره

 . ىمسم ريغ ةباحصلا نم لجر نع .حلاص يبأ نع «هنع

 ءاج : هظفلو ًاضيأ نيصح يبأ قيرط نم ثيدحلا اذه ©” يذمرتلا جّرخو

 هيعأ يعل يلع رثكُ الو ًائيش ينمّلع هللا لوسر اي : لاقف < لكي ّينلا ىلإ لجر

 8 يفو «بضغت ال» :لوقي كلذ لك ًارارم كلذ ددرف ضا الم :لاق

 الو ةنجلا ينلخدي لمع ىلع ينلد هللا ٌلوسر اي :ٌتلق : لاق يذمرتلا ريغل ىرخأ
 .«بضغت الو :لاق 2

 لاصخل ةعماج ةزيجو ةيصو هّيِصوُي نأ لك ّيبنلا نم بلط ٌلجرلا اذهف.

 )١( دمحأ هاورو .(5115) مقرب  "517/17و٤٦ .
 )۲( مقرب )۲۰۲۰(.
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 ال نأ لك نبنلا هاّصوف ءاهترثكل اهظفحي ال نأ ةيشخ هنع اهظفحيل .ريخلا

 «َباوجلا اذه هيلع ُدّدري لي ٌنبنلاو ءأرارم هيلع ةلأسملا هذه ددر مث ب

 .ريخلا ٌعامج هنم زّرحتلا نأو ءٌرشلا ٌعامج بضغلا نأ ىلع لدي اَذهف

 يناربطلا جّرخ دقف ءءادردلا وبأ وه لك ّئبنلا لأس يذلا ّلجرلا اذه لعلو ء
 ءةنجلا ينلخدي لمع ىلع ينلد هللا َلوسر اي :ٌّتلق :لاق ءادردلا يبأ ثيدح نم

 , )مةلا كلو: تضخ الو :لاق

 ا لاق الجر نأ ةقادق قب راج هع نف نين تسلل قو ف

 هيلع داعاف ««بضخت الد :لاق ُهلقعأ يلعل ياع للفأو «ًالوق يل لف هللا لوسر
 نأ هل ةياور يفو ,."دمحأ مامإلا هجرخ «ٌبضغت ال» :لوقي كلذ 1 اا

 .هركذف لكك ّىبنلا تلأس : لاق ةمادُق نب ةيراج

 مامإلا ركذ نكلو «ةمادق نب ةيراج وه لئاسلا نأ ٌّنظلا ىلع بلغي اذهف

 يف ركذ ًاماشه نأ : ينعي «ماشه لاق اذكه :لاق هنأ (ناطقلا ىيحي نع دمحأ

 ّيبنلا كردي مل :نولوقي مهو : ىبحي لاق ولك ّيبنلا لأس ةيراج نأ ثيدحلا
 . يباحصب سيلو يعبات هنإ :هريغو ٌيلجعلا لاق اذكو لكي

 نع «نمحرلا دبع نب ديمح نع «يرهزلا ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 .«طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا:هاور :لاقو 7١/8. «عمجملا» يف يمثيهلا هركذ )١(

 . تاقث هلاجر «ريبكلا» يدانسإ دحأو

 هيباحص ريغ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو « حيحص هدانسإو ."4/هو ۸٤/۳ (؟)

 (0548) نابح نبا هححصو «يلع دنسم» يف يئاسنلا هل ىور دقف .ةمادق نب ةيراج

 .(ةهكو١)و

 .ًاضيأ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو 4/6 «دنسملا» يف وه (۳)

 )٤( نيتياورلا رثإب «دنسملا» يف هركذ .

۳ - 



 » :لاق « ينصوأ هللا لوزا :ٌتلق :لاق لَك ّيبنلا باحصأ نم لجر

 عمْجي ٌبْضَعلا اذإف لاق ام وك معلا لاق ني ٌتركفف :لجترلا لاق تضع
 .السرم «ديمح نع يرهزلا نع "”«أطوملا» يف كلام هاورو "هلك ٌرشلا

 اذام : 7196 يلا نا نا ررمع نب هللازدبع تيدح نم دمحا ةايلإلا عرخو

 :5تضخت الر :لاق © اينو رع هللا بضغ ْنِم ينُدعاَبُي

 هلك ٌرشلا عمجي ٌبضغلا اذإف ب ٌيبنلا لاق اميف ٌثركفف : يباحصلا لوقو

 حاتفم ٌبضغلا :دمحم ْنب رفعج لاق ّرشلا ٌعامج ّبضغلا نأ هانركذ امل دهشي

 كرت لاف ةملك يف :قلخلا نسحب انلا ممل :كرابملا نيالا ليقو رش لك
 .بضغلا

 «بضغلا كرتب قلخلا ّنسح هيوهار نب قاحسإو «دمحأ مامإلا رسف اذكو
 «؟9(ةالصلا» باتك يف يزورملا رصن نب دمحم هجرخ عوفر كلذ يور دقو

 :لاقف «ههجو لبق نم لكي يلا ىتأ الجر نأ ریحان نب ءالعلا يبأ ثيدح نم
 :لاقف «هنيمي نع هاتأ مث «قلخلا ْنَسح» :لاق ؟ٌلضفأ لمعلا يأ هللا لوسر اي

 « هللا لوسر اي : لاقف هلامش نع هانأ مث ««قّلحلا ُنسح» : لاق ؟لضفأ لمعلا يأ

 ينعي «هدعب نم هانأ مث ««ِقّلخلا ٌنسح» :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ

 م :لاقف كي هللا لهن هيلإ تفتلاف ؟ٌلضفأ لمعلا يأ هللا لوسر اي :لاقف

 . لسرم اذهو .«تْغطتسا نإ ٌبَضْفَت ال نأ وه قلُحلا نسخ ٌرسح !هقفت ال

 :نيرمأ لمتحي «ْبْضْعَت ال : هاصوتسا نمل لكي هلوقف

PVT CFVY لالالا "5 /هو «££ / Fy «£171 "579 ۱۷0/۲ «دنسملا» )١( 

.۹۰/۲ )۷( 

 .(؟95) نابح نبا هححصو ۱۷٥/۲ «دنسملا» (”)

 .نيخيشلا لاجر .تاقث هلاجر .هلاسرإ ىلع وهو «(۸۷۸) مقر )٤(

 كو



 مركلا نم حلا َنْسُح بجوت يتلا بابسألاب رمألا هٌدارم َنوكي نأ :امهُّدحأ

 فعلا حفصلاو «ىذألا كو لامتحالاو عضاوتلاو ءايحلاو ملحلاو ءاخسلاو
 اذإ سفنلا نإف .ةليمجلا قالخألا نم كلذ وحنو ىرشبلاو ةقالطلاو .ظيغلا مظكو

 دنع بضغلا عفد كلذ اهل بجوأ ةداع اهل تراصو «قالخألا هذهب تقّلخت

 . هبابسأ لوصح

 لب .كل َلَّصَح اذإ بضغلا ىضتقمب لمعت ال :ٌدارملا َنوكي نأ : ىناثلاو

 مدآ نبا كلم اذإ بضغلا نإف هب رمأي امب لمعلاو هذيفنت كرت ىلع كّسفن دهاج
 ىَسوُم ْنَع تكس اًملو» : لجو رع هللا لاق ىنعملا اذهلو .هل يهانلا رمآلاك ناك
 دهاجو «هّبضغ هب هرمأي ام ٌناسنإلا لثتمي مل اذإف ١84 :فارعألا] «ُّبَضَعلا
 ءالجاع بهذو ُهُبَّضَع نكس امبرو «بضغلا رش هنع عفدنا «كلذ ىلع هسفن
 رع هلوقب نآرقلا يف ةراشإلا تعقو ىنعملا اذه ىلإو «بضغي مل ذئنيح هنأكف

 : لجو زع هلوقبو «[۳۷ :ىروشلا] «نوُرْفْعَي ْمُه اوُبْضَع ام اذإو» :ّلجو

 :نارمع لآ] . 4 َنيِنِسُحُملا ٌبحُي هللاو سائلا نع َنيِفاَعلاو ظيَعلا َنيِمظاَكلاو»
 )0 1 . ع4

 ,ٌبضغلا هنع عفدت بابسأ يطاعتب بضع نم رمأي لك ُيِبنلا ناكو

 نب ا نع نکا ی ف ةنع سدت كلم نم حمو ُةنكسُتو

 كني اه اجا ولج ةف رکو اب ّيبنلا دنع نالجر ٌبتسا :لاق درص

 ءاهلاق ول ةملك ْمّلْعأل ينإ» : لإ ٌئبنلا لاقف ءُههجو ٌرمحا دق ًابضغم ةبحاص
 الأ : لجرلل اولاقف «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ٌدوعأ :لاق ول ,دجي ام هنع ّبهذل

 .©0نونجمب ٌتْسَل ينإ : لاق ؟لي ئبنلا ٌلوقي ام مست
 كو يلا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ٌيذمرتلاو دمحأ مامإلا جّرحتو

 : هلوق ريسفت رظناو «(۲۹۱۰) ملسمو 50448(2)و (۳۲۸۲)و (5116) يراخبلا هاور (۱)
 . ٤1۷/٠١ «يرابلا حتف» يف «نونجمب تسل ينإ»
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 هرم لإ متيأر امفأ مدا نبا بلق ا نإ الأر : هتبطخ يف لاق

 . ضرألاب قَرلْلَف اعيش كلذ نم ٌسحأ نمف «هجادوأ خافتناو ‹« هينيع

 اذإ» :لاق ةي ّبنلا نأ رف ىبأ ثيدح نم دواد وبأو ایا مامإلا جرخو

 الإو ٌبضغلا هنَع َبْمَذ نإف «سلجّيَلف ئاق وهو مكُدحأ َبِضَغ
 . 0« عجطضيلف

 هنود سلاجلاو «ماقتنالل ,ءىئهتم مئاقلا نأ اذه ىف ىنعملا نإ : ليق دقو

 كلذل ُدّهْسَيو « ماقتنالا ةلاح نع دعابتلاب هرمأف «هنع ٌدعبأ عجطضملاو «كلذ يف

 ىرت الأ ُدقوَت ناسنإلا بلق يف ةرمج ُبَضَعلا» : لاق لب ّىبنلا نع ًالسرم نسحلا

 «سلجيلف ءًائيش كلذ نم مُكّدحأ سحأ اذإف «هجادوأ خافتتناو هينيَع ةرمح ىلإ

TE 

 اذهلو « لعفلاب ىذألاب هريغ ىلإ هيدعي الو «هسفن ىف هسبحي هنأ :دارملاو

 دعاقلاو «دعاقلا نم ريح اهيف ٌعجطضملا نإ» : نتفلا يف ب ئبنلا لاق ىنعملا

 نإو ©« يعاّسلا ّنم ٌريخ ىشاملاو «يشاَملا نم ٌريخ مئاقلاو « مئاقلا نم ٌريخ اهيف

 وهو ناعدج نب ديز نب يلع هدنس يفو (؟١41١) يذمرتلاو «١5و ١4/7 دمحأ هاور )١(

 . يذمرتلا هنسح دقف كلذ عمو .فيعض

 نابح نبا هححصو « حيحص هدانسإو ء(۷۸۲٤) دواد وبأو ١07/8 دمحأ هاور (۲)

 .(هكحذم)

 دنع ةلسرملا نسحلا ةياورو رداصملا نم انل رسيت اميف هدجن مل سنأ ةياور نم ثيدحلا (۴)

 .هنع ,رمعم نع )۲٠۲۸۹( «فنصملا» يف قازرلا دبع

 دمحأو (4707) دواد وبأو (۲۸۸۷) ملسم ثراحلا نب عيفن ةركب يبأ ثيدح نم هاور )٤(

 = نب دعس نعو (1845) ملسمو )۷۰۸١( يراخبلا دنع ةريره يبأ نع بابلا يفو . ٥/۸
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 نأ : ىنعملا نأ الإ ,نتفلا يف عارسإلا يف لاثملا برض هجو ىلع اذه ناك

 . كلذ نع دعبأ ناك نمم ٌرش وهف ءاهيف عارسإلا ىلإ رنا ناك

 بضع اذإ» :لاق هلك يبنلا نع سابع نبا ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخوأ

 . الث اهلاق .«ٌتكَسَيلف « ْمُكّدَحَأ

 نم هبضغ لاح يف هنم ردصي نابضغلا نأل «بضغلل ميظع ءاود ًاضيأ اذهو

 هَرَرَض مظعي امم هريغو بابّسلا نم ًاريثك هبضغ لاوز لاح يف هيلع مدني ام لوقلا
 ام : هللا همحر يلجعلا قروم لوق َنسحأ امو .هنع هلك رشلا اذه لاز تكس اذإف

 بضغو . ٌتيضر اذإ هيلع مدنأ امب ٌطق بضغ يف ُتمّلكت الو طق اظيغ تالت

 ريم اي تنأ : هللا امهمحر كلملا دبع هئبا هل لاقف ز يقل ديف ردع انوي

 ا :هل لاقف ؟ّبضغلا اذه ضعت هب كلضفو هللا كاطعأ ام عم نينمؤملا

 دور مل اذإ ي يفوج ةعس ينع ىنغُي امو : :كلملا دبع لاقف ؟كلملا دبع اي ٌبضغت

 لا يضر بضقلا ةن مهتيفنأ اكلم موق :ءالؤهف ةروظي ال تحن تضحلا: هيف

 "د

 همّلك هنأ يدعسلا دمحم نب ةورع ثيدح نم دوادوبأو «دمحأ مامإلا جرخو

 لاق :لاق «ةيطع يج نع يبأ ينثدح :لاق مث ًاضوتف ماقف .هبضغأف لجر

 امنإو الا نم َقلخ ٌناطيشلا نإو «ناطيشلا ّن نم ٌبضْعلا إد : الك هللا لوسر

 . ”«أضوتيلف مُكُدَحَأ بضع اذإف ءءاملاب رانلا مط

 نبا نعو «(4781) دواد يبأو )۲۱۹٤( يذمرتلاو ۱۹۸/۱-۱۹۹ دمحأ دنع صاقو اک

 . ٤٤۸/۱-٤٤۹ دمحأ دنع دوعسم

 وهو ميلس يبا نب ثيل هدنس يفو ۹۰/١ «هدنسم» يف رازبلا هاورو ۲۸۲و ۲۴۹/۱ )١(

 . ٠١١/١ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك .فيعض

 يف يوغبلاو ۸/۷ «هخيرات» يف يراخبلاو )٤۷۸٤( دواد وبأو ٤ دمحأ هاور (۲)

 يف ثيدحلا ةعانص لحتني نمم هفُعض ْنَم أطخأو «نسح هدنسو )۳١۸۳( «ةنسلا حرش»
 .اننامز

-- 



 وهو ءيشب ةيواعم ملك هنأ ينالوخلا ملسم يبأ نع هدانسإب ٠ ميعن وبأ ىورو

 تعمس :لاقو «ربنملا ىلإ داع مث «لستغاف لزن مث «بضغف .ربنملا ىلع

 ًءاملاو «رانلا نم ناطيشلاو ,ناطيشلا نم ّبضغلا نإ» :لوقي ةي هللا لوسر

 «لستغيلف مكدحأ َبضع اذإف «رانلا ءىفطُي

 ٌديدشلا َسْيَل» :لاق كلب ّيبنلا نع «ةريرُه يبأ نع “”«نيحيحصلا» يفو

 . «بضغلا دنع ا كلمَي يذل ٌديدشلا امْنِإ «ةَعَرصلاب

 لید ام» :لاق وای ّيبنلا نع 1 نع درعتس نبا نع ۳«ملسم حیحص» يفو

 يذلا هنكلو كلذ سيل» :لاق ءٌلاجرلا ُهَعَرْصضَت ال يذلا : :انلق «؟مكيف ةعَرصلا

 .«بضغلا دنع هَّسْفَن كلم

 نب ذاعم ثيدح نم هجام ٠ نباو « يذمرتلاو .دواد وبأو «دمحأ مامإلا جرخو

 هاعد .هذفني نأ ٌعيطتسي وهو اظ مك نس :لاق لك ّيبنلا نع ينهجلا سنأ

 .(©(ءاش روحلا يآ يف ىف هريخي ىتح قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا م موي هللا

 جرخو
E Eٌدبع عّرَجت ام»  

 هدنس يفو ۱/۳٣٣/۱۹١ «هخيرات» يف ركاسع نبا هاورو ٠١١/۲ «ةيلحلا» يف )١(

 . لوهجمو فيعض

 : ءارلا حتفو داصلا مضب ةَعّرَصلاو :ريثألا نبا لاق )۲۹٠۹(. ملسمو (1114) يراخبلا (۲)

 يتلا ظافلألا نم اذهو .بضغلا دنع ميلحلا :انهاه هب دارملاو .لاجرلل عرصلا ديدش

 «مالكلا حيصف نموهو «زاجملاو عسوتلا نم برضب ةغللا يف اهعضو نع ةي يبنلا اهلقن
 اهرهقف .ءبضغلا ةوهش هيلع تراث دق .ءظيغلا نم ةديدش ةلاحب نابضغلا ناك امل هنأك

 .لاجرلا ُةَعَّرّصلا عرْضَي امك ةَعّرُص ناكو «هتابثب اهعرصو .همّلحب

 . (۲۹۰۸) مقر (۳)

 هدنسو (4145) هجام نباو )٤۷۷۷(« دواد وبأو )5١71( يذمرتلاو 45٠/7 دمحأ هاور )٤(

 .بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو «نسح

 ل ۳۷ -



 و "2(ٌلجو رع هللا هجو ةاغتبا اهُمظْكَي ظيَغ ةعرج نم هللا دنع ٌلضفأ َةَعرُج

 ةعرج نم هللا ىلإ ٌبحأ ٍةَعرْج ْنِم ام :لاق ب ّيبنلا نع , سابع نبا ثيدح

 دواد وبأ جرخو . © اناما هفوج هللا ألم الإ هلل ٌدبع مظك ام «دبع اهُمظكَي ظيغ

 EE ًانمأ هللا هألم» : لاقو هك ّيبنلا نع ةباحصلا ٍضعب ةياور نم هانعم

 هللا دبع ابأ اي : لاق ناسم لإ لخبر اخ قارس قي نرش لآتقو

 «كلمأ ال ام ىناشغيل هنإو بضغأ ال نأ رفا : لاق .بضغت ال : لاق « ىنصوأ

 هرمأبو عجطضيو « سلجي نأ بضع نمل هرمأب ةي ّيبنلا هيلإ راشأ يذلا وه هديو

 «بضغلاو .ىوهلا نم ٌمِصْع ْنَم َحلفأ دق :زيزعلا دبع نب رمع لاق

 : (؟ عمطلاو

 :رانلا ىلع همّرحو .ناطيشلا نم هللا همصع هيف نك نم ٌعبرأ : نسحلا لاقو

 .بضغلاو ةوهشلاو ةبهرلاو ةبغرلا دنع هّسفن كلم ْنَم

 ءيشلا يف ةبغرلا نإف هلك ٌرشلا أدبم يه نسحلا اهركذ يتلا عبرألا هذهو
 اا ياش ىف ةر لمح نف ا داقتعالا هيلإ نا لم

 . تاقث هلاجرو )۱۸۹(٤( هجام ¿ن نباو ۱۲۸/۲ دمحأ هاور « حيحص )١(

 و ءاهحتف زوجيو .برشلا : يأ . عرجتلا نم مسالا يهو « ميجلا مضب ؛ةعرجلا
 0 : ةعرجلا عرجتو .اهعلتبي مهلا ءلم : ًاضيأ مضلاب ةعرجلاو «هنم ةدحاولا ةرملا

 هعرجت : ظيغلا مظك :ريثألا نبا لاق . كلذب لثملا ىلع .همظك : ظيغلا عرجو ءاهعلتباو

 .فيعض هدنسو ۳۲۷/۱ دمحأ هاور (۲)

 .اهنم اذهو «دهاوشلا يف نسح هدنسو )٤۷۷۸( مقرب (۳)

 . ۲۹۰/۰ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هركذ )٤)
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 اهنم ريثك نوكي دقو ؛ هيلإ الصوم هني هجو لك نم ء ا

 ا ءيشلا كلذ نوكي دقو + امرت

 يف ببست ءيش نم ناسنإلا فاخ اذإو ءءيشلا نم فوخلا يه : : ةبهرلاو

 امر اهتم ريتك نورك كفو هل ًاعفاد هنظي قيرط ّلكب هنع هعفد

 ام ىلإ ًاريثك ليمت دقو هب ذتلِتو ءاهمئالي ام ىلإ سفنلا ُليم يه :ةرهشلاو

 . عدبلاو قافنلاو رحسلاو رفكلا ىلإو لب «رمخلا برشو ةقرسلاو ىنزلاك مّرحم وه

 الط وأ ؛ هعوقو ةيشخ دنع يذؤملا عفدل ًابلط بلقلا مد نايلغ وه :بضغلاو

 لاعفألا نم ريثك كلذ نم أشنيو :هغوقو دعب ىذألا هته لصح نمم ماقتنالل

 ةمرحملا لاوقألا نم ريثكو ؛ناودعلاو ملظلا عاونأو برضلاو لتقلاك ةمرحملا

 نب ةلبجل ىرج امك «رفكلا ةجرد ىلإ ىقترا امبرو .شحفلاو سلاو فذقلاك

 بقعُي يذلا ةجوزلا قالطكو .ًاعرش اهُمازتلا ٌروجي ال يتلا ناميألاكو مهيألا

 . مدنلا

 هل هللا هحابأ ام بلط ىلع ةروصقم هتوهش نوكت نأ نمؤملا ىلع ٌبجاولاو

 نيدلا يف ىذألل ًاعفد هبضغ َنوكي نأو ءاهيلع بيثأف رجلا رب امارات اترو

 ا موتا : لاق امك «هّلوسرو هللا ىصع نمم اماقتناو هريغل وأ هل

 ظيغ بهذي .نينمؤُم موق رودّص ٍفْشَيو ْمهيِلَع مُكْرضتيو ْمهِرْحْيو مُكيديأب هلل
 ٠١[. ء٤٠ :ةبوتلا] «مهبولق

 تكهتنا اذإ نكلو «هسفنل مقتني ال ناك هنإف ةي ّىبنلا لاح تناك هذهو

. 
 )١( ماشلا يف ةنساسغلا كولم رخآ : ةنفج لآ نم «يناسغلا ةلبج نب مهيألا نب ةلبج وه

 هنس يفوت ىتح اهيف لزي ملو مورلا دالب ىلإ جرخو «دترا مث ةنيدملا ىلإ رجاهو ملسأ

 «يناغألا» يف هرابخأ رظنا .ه  2155/1١٠6يشيرشلل 517/7-14 «تاماقملا حرش»و

 «بدألا ةنازخوو ٤/۳۹۲-٠٠٠ .
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 ٌدهاجي نأ الإ ةأرما الو ًامداخ هديب برضي ملو ")يش هبضغل مهي مل هلل تا
 هل لاق الو طق «ٌفأ» :هل لاق امف «نینس ٌرشع سنأ همدخو . هللا ليبس يف
 يفو . «اذك تلعف الأ» : هلعفي مل ء ءيشل الو ,5«اذك تلعف مل» : :هلعف ء يشل
 يفو . «ناك ٌءيش يضُق ولف هوعد» : : كي لاق هلهأ ضعب همال اذإ ناك هنأ ةياور
 ًائيش ٌتْيَرَد امف نيس طع ےک هما لوسر تمد نسا لاق ی :اربطلل ةياور

 .ناك امب هللا نم يضر.هفلاخ طق ًائيش الو .هقفاو طق

 «هنآرفلا هُقّلُح ناك :تلاقف ي هللا لوسر قلخ نع ةشئاع تلئسو
 امو .هاضر هيف ناك .نارقلا هحدم امف .هقالخأب قلختو هباداب بدأت هنأ : ينعت
 نآرُقلا هُقُلُح ناك :تلاق ءاهنع ةياور يف ءاجو ,هطخس هيف ناك نارا هذ
 ا يقرب

 .ههجو يف ةهاركلا فرعُت لب «هركي امب ًادحأ ُهجاوُي ال هئايح ةّدشِ و ناكو
 نم ًءايح ّدشأ هلك ُيبنلا ناك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع «حيحصلا» يف امك

 نبا هب املو .©ههجو يف هانفرع .ههركي ًائيش ىأر اذإف ءاهرذخ يف ءارذعلا

 : يراخبلا ظفلو «ةشئاع نع )٤۷۸٩( دواد وبأو (۲۳۲۷) ملسمو (5115) يراخبلا هاور (۱)
 . «مقتنيف هللا ةمرح كهتنت نأ الإ طق ءيش يف هسفنل ةَ هللا لوسر مقتنا امو ...»

 هللا يضر ةشئاع ثيدح نم )١1985( هجام نباو (47/85) دواد وبأو (۲۳۲۸) ملسم هاور (۲)

 .اهنع
 نابح نبا هححصو «سنأ ثيدح نم (۲۳۰۹) ملسمو (1۰۳۸) يراخبلا هاور (۳)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(58945)

 دازو .15/4 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .ًالوطم )٠٠٠١( «ريغصلا مجعملا» يف (؛)
 .هضعب حيحصلا يفو .هفرعأ مل نم هيفو :لاقو .«طسوألا» ىلإ هتبسن

 يئاسنلاو ٣٣۲و ۱۸۸ ۰۱۱۱ ۱ ٥٤/١ دمحأو )۷٤١( ملسم هاور (9)

 . ۳٤٥١/۱ يمرادلاو (۲۳۳۳) هجام نب راو ۲۰۰-۲۳

 . (۲۳۲۰) ملسمو (1۱۰۲) يراخبلا هاور (1)

 ديا



جو ريغتو كي هيلع قش هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه : لئاقلا َلوق دوعسم
 .هه

قو : لاق نأ ىلع دزی ملو «ّبضغو
 «ربصف اذه قه رکا ىسوم ٌيذوأ د

. 

 ملو هيف لاقو .كلذل بضع هللا ههركي ام َعِمَس وأ «ىأر اذإ ةَ ناكو

 .هكتهو ةهجو ولت ليواصت هيف ًارتس ىأرف ةشئاع تیب لخد دقو كس

ورونا يذلا ةمايقلا م وپ 38 سالا دشا نم نإو : :لاقو
 املو . (” نوصل هذه 

 اعم ةالصلا نع مهضعب ٌرخأتي ىتح هتالص سانلاب ليطُي يذلا مامإلا هيلإ َيِكش

 . ”فيفختلاب رمأو سالا ظَعَوو هّبضغ دتشاو ءّبضَغ

 اذإ دعا 7-1 :لاقو ناک ف لا ةلبق يف ٌةَماخْنلا ئاراملو

 . 9 (ةالّصلا يف ههجو لايح محن الف «ههجو لايح هللا نإف «ةالّصلا يف ناك

 .(۱۰۹۲) ملسمو (5"4)و (”160) يراخبلا هاور (۱)

 (0.41/) نابح نبا هححصو «(۹۲) (۲۱۰۷) ملسمو (5019)و (084) يراخبلا هاور (۲)

 .هيف هجيرخت مامت رظناو

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق « يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم (457) ملسم هاور )۳(

 يبنلا تيأر امف ءانب ٌليطُي امم ٍنالف لجأ نم حبصلا ةالص نع ُرَخأتأل ين :لاقف ةا

 مكي نإ «سانلا اهيأ اي» :لاقف ءرلطموي بضغ امم ٌدشأ طق ةظعوم يف بضغ هل

 .«ةجاحلا اذو فيعضلاو ٌريبكلا هئارو نم نإ زجويلف سانلا ٌمأ مکیاف ا

 ITS VESEY GEOR كتم سعوا تيد نوار ان

 . ٩۱/۲ يئاسنلاو )٤۷۹( دواد وبأو (041) ملسمو (١1١511)و

 )081١(. ملسمو (417)و )5٠8( يراخبلا سنأ ثيدح نم هاورو

 ملسمو (504)و (408) يراخبلا ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هاورو

(9€۸). 
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 زيزع اذهو ٠ «اضرلاو بضغلا يف قعلا ةّملك كلأسأ» : م هئاعد نم ناكو

 رثكأ نإف «يضر وأ بضع ءاوس نضل یوس لوقي ال ناسنإلا نأ وهو چ

 .لوقي اميف قوتي ال بضع اذإ سانلا

 ْنَم :ناميإلا قالخأ نم ُثالث» :ًاعوفرم سنأ ثيدح نم يناربطلا جرخو
 نم هاضر هجرخي مل يضر اذإ نمو . لطاب يف ُهّبضغ هلخدُي مل بضع اذإ

 .«ل سيل ام طاعتي مل دف اذإ نمو ءٌقح

 امهُدحأ ناك انلبق ناك نمم نيلجر نع ربخأ هنأ» : ةي ّيبنلا نع يور دقو
 اموي هآرف «يهتني الف ُهظعَي ٌدباعلا ناكف .هسفن ىلع ًافرسم ٌرخآلا ناكو ءًادباع
 طبحأو «بنذملل هللا رفغف كل هللا رفعي ال هللاو :لاقف «همظعتسا بنذ ىلع
 وبأ ناكف «هترخآو هايند تقبوأ ةملكب مّلكت دقل : ةريره وبأ لاقو . دباعلا لمع
 دمحأ مامإلا هجرخ دقو . بضغ يف ةملكلا هذه ّلثم اولوقي نأ سانلا ُرّذَحُي ةريره

 رساي نب رامع نع ٤ چ ٥٥٥٤/۳ يئاسنلا هاور حيحص ثيدح نم ةعطق )١(

 ىلب :اولاق ؟دوجسلاو َعوكرلا ا ملأ :لاقف كلذ اوركنأف ءاهيف زجوأف ةالص ىلص هنأ
 ٌبيغلا كيوب مُهللا» : : هب وعدي كي هللا لوسر ناك ءاعدب امهيف ٌُثوعد دق ين امأ :لاق
 « يل ًاريخ ةافولا تناك اذإ ينفوتو « يل ًاريخ ةايحلا تملع ام ينيحأ قلخلا ىلع كتردقو
 رقفلا يف ّدصقلاو ءاضرلاو بضغلا يف قحلا ةملكو ةداهشلاو بيغلا يف كتيشخ كلأسأ

 نمو ٍةّرضُم َءاَرَض نم كب ٌدوعأو «كئاقل ىلإ قوشلاو .كهجو ىلإ رظنلا َةَذلو « ىنغلاو
 نابح نبا هححصو .«نييدهم ةادُه انلعجاو .ناميإلا ةنيزب انيز مهللا ةَلضُم ةنتف
 .(ل9الا)

 بحاص يناهبصألا نيسحلا نب رشب هدنس يفو :(154) هريغصلا» يف يناربطلا هاور (؟)
 : يدع نبا لاقو «كورتم : ينطقرادلا لاقو ءرظن هيف : يراخبلا لاق « يدع نب ريبزلا

 .ريبزلا ىلع بذكي : متاح وبأ لاقو .ظوفحمب سيل هثيدح ةماع

- V1 - 



 متحو وجی ال امب هلل هبضغ لاح يف مّلكت مث هلل بضع اذهف «()دواد وبأو

 «هسفنل هبضغ يف ملكت نمب فيكف ءهلمع هللا طبحأف « «ملعي ال امب هللا ىلع

 .زوجي ال امب هاوه ةعباتمو

 يف ةي ّيبنلا عم اوناك مهنأ : : نيصخ نب نارمع نع «ملسم حيحص» يفو

 هب يلا سف اهتتملف ترجف قان ىلع راصنألا نم ةأرماو هرافسأ ضعب
 .(«اهوغدو اهَعاَنَم اوُدخ» :لاقف

 راصنألا نم لجرو ةوزغ يف نكي هللا لوسر عم انرس : لاق رباج نع ًاضيأ هيفو

 لوسر لاقف « هللا كنعَل س : هل لاقف ءندلتلا ضعب هيلع ُنّدلتف « ل حيضات ىلع

 اوعدت الو .مكسفنأ ىلع اوعدت ال ,نوعلمب انْمَحَصَت الف «هنع لزنا» : راک هللا

 ءءاطع اهيف لأسُي ةعاس هللا : نم اوقفاوت ال مكلاومأ ىلع اوعْدَن الو ,مكدالوأ ىلع

 .«مکل بيجتسيف

 «ةباجإ ًةعاس فداَص اذإ باجُي دق نابضغلا ءاعد نأ ىلع لدي هلك اذهف

 . بضغلا يف هلامو هلهأو هسفن ىلع ءاعدلا نع ىهني هنأو

 رشا ساتل هللا لجتي رلد# ىلاعت هلوق يف ©دهاجم هلاق ام امأو

 هلهأل لصاولا وه :لاق ۱ : سنوي] ملجأ ْمهيلإ َيِضْقل ريَحلاب مُهلاَجعِتسا
 ول :لوقي ءهنعلا مهللا «هيف كرابت ال مهللا :لاق هيلع ٌبضغ اذإ هلامو هدلوو

 باجتسي ال هنأ ىلع لدی اذهف . هتامأف هيلع اعد نم كلهأل كلذ هل لجع

 )١( دواد يبأ ننسو ۳۲۳/۲ «دنسملا» يف وه )٤۹۰۱(« نسح هدنسو .

 )۲( «ملسم حيحصو يف وه )۲٣۹۵( .

 ) )6رجز ةملك : ا : هلوقو . فقوتو اكلت : نذل : هلوقو .(":09) «ملسم حیحص» يف وه

.٠٠١-۳٤٣/ ۱١ 
 يربطلا ريسفت رظناو ۲۹۲/۱ «هريسفت» يف

)٤( 
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 دق هنأ ىلع لد ٌثيدحلاو .هلامو هلهأو هسفن ىلع نابضغلا هب وعدي ام ٌعيمج
 . ةباجإ ةعاس هتفداضمل ٌتاجتسُي

 :بضغ ىلع نومالُي ال ةثالث :لاق ضايع نب ليضفلا نع يوُر ام امأو
 ىلإ هللا يحوي : :لاق سيق نب فنحألا نعو اا ضي رجلا مئاصلا

 يبأ نعو .ًائيش هرجض يف يدبع ىلع ابتكت ال : مدا نبا عم نيذللا نيظفاحلا
 نيميلا ىلع يذلا كلما لاق ,بنذأف عزج اذإ ضيرملا نإ :لاق ينوجلا نارمع
 رحت ال هلك ف ايلا يبأ نبا هجرخ .بتكت ال : لامشلا ىلع يذلا كلملل
 ىلع لدت لبق نم اهانركذ يتلا ٌتيداحألاو هيلع لدي عرشلا نم ٌحيحص ٌلصأ هل
 . هفالخ

 يف فلكم نابضغلا نأ ىلع ّلدي «تكساف تبضغ اذإ» : ب ّيبنلا لوقو
 ةَ ّئبنلا نع حص دقو «مالكلاب ًاذخاؤم ذئنيح نوكيف .توكسلاب هبضغ لاح
 نيع وه اذهو .لاعفأو لاوقأ نم هنكسُي امب هّبضغ ىفالتي نأ بضغ نم رمأ هنأ
 امب هبضغ لاح يف فّلكم ٌريغ هنإ :لاقي فيكف .بضغلا عطقب هل فيلكتلا

 هنم ردصي

 دن انقل EE EL ًءاملعلا ىكبأ ام : حابر يبأ نب ُءاطع لاقو
 ةبضغ برو «ةئس نيعبس وأ ءةنس نيتس وأ «ةنس نيسمخ لمع مدهتف مُهُدحَأ
 .ايندلا يبأ نبا هجرخ . هلاقتسا ام ًامحقم اهبحاص تمحقأ دق

 سام هسفغ تس ناك اذإ نابضغلا نإ :تفلجلا نم لاق نما
 اذإ هيلع مث ال هنأ هدام امنإ هيلع مالُي ال مْوّصلاك ةعاط وأ ءرفسلا وأ «ضرملاك
 هوحنو ًابس وأ ًارجضت ٌُبِجوُي .مالك نم ًاريثك بضغلا لاح يف هنم عقي امم ناك
 ٌبَضْعَي امك ٌبَضغأو نشب يشر امك يضر ر انا امنو : لك لاق امك
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 , ©)(ةرافك هل اخاف ارا لك ملسم اباق: نيثبلا

 وحر قريتي لام دعا وأ «سفن لتق وأ روا ءرفك نم ناك ام امأف

 ام كلذكو هب داؤ ال َنابضخلا نأ اوذيرت مل مهنا ملهم كني أل اذيق كلذ

 .بفالخ ريغب هلك كلذب ُدَحاوُي هنإف نيمي وأ «یتاتعو قالط نم نابضغلا نم قي

 اهنأ تماصلا نب سوأ ر ةبلعث تنب ةليوخ نع («دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 ٌرجَضو هُقْلُح ءاس دق ًاريبك ًاخيش ناكو اهنم رهاظف ءبضغف ءاهّجوز تعجار

 لزنأف «هقلخ ءوس نم ىقلت ام هيلإ وكشت تلعجف ءم ّيبنلا ىلإ تءاج اهنأو

 نبا اهجرخو « ةليوط ةصق يف راهظلا ةرافكب ةي هللا لوسر هرمأو ,راهظلا يآ هلا

 ءاهنم رهاظف اهجوز بضغ ةليوخ نأ : ةيلاعلا يبا نع «رخا هجو نم متاح يبأ

 : للك يبنلا لاقف .قالطلا درب مل هنإ :تلاقو «كلذب هتربخأف زاب يبنلا تتأف

 هللا لوحف :لاق ءاهرخآ يفو ءاهلوطب ًةصقلا ركذو ««هيلع تمرح الإ كارأ امد

 . اراهظ هلعجف «قالطلا

 راهظلا نأ ذئنيح ىري كي يبنلا ناكو «هبضغ لاح يف رهاظ لجرلا اذهف
 هللا هلعج املف «قالطلا همزل : ينعي «كلذب هيلع ْتَمْرَح اهّْنِإ :لاق دقو «قالط

 .هْغلُي ملو «ةرافكلاب همزلأ ًارفكم ًاراهظ

 انأو ًاثالث يتأرما تقلط ينإ :هل لاق الجر نأ سابع نبا نع دهاجم ىورو

 نابح نبا هححصو (؟101) ملسمو (5851) يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

(5615). 

 ء هللا دبع نب رباج ثيدح نم (75101)و ؛ةشئاع ثيدح نم )7٠١( ملسم هاورو

 .(5815) نابح نبا هححصو .كلام نب سنا ثيدح نم (١7*)و

 )٤۲۷۹(. «نابح نبا حیحص» يف جرخم حيحص ثيدح وهو «4 )۲( 5/٠١
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 .كيلع هللا مرح ام كل لي نأ عيطتسي ال سابع نبا ْنِإ :لاقف «نابضغ

 دانسإب 27 ينطقرادلاو يناجزوجلا هجرخ .كتأرما كيلع تمرحو كبر تيصع

 . ملسم طرش ىلع

 دانسإب «نارقلا ماكحأ» باتك يف قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلا جرخو
 ,ةحازملاو لزهلاو ءارملا يف ذ ناك ام ناميألا يف وغللا : تلاق ةشئاع نع حيحص
 اهيلع تفلح نيمي لك ىلع ةرافكلا ٌناميأو .بلقلا هيلع دقعي ال يذلا ثيدحلاو
 ناميألا ٌدقع كلذف «ٌنكرتتل وأ ٌنلَعْفَمل :هريغ وأ بضغ يف رمألا نم دج ىلع
 نع «ةورع نع .يرهزلا نع «سنوي نع «بهو نبا اود اذكو .ةرافكلا اهيف
 اهنع 0 ثيدحلا نأ يلغ ل اذهو .ديناسألا حِصُأ نم اذهو "ةشئاع
 هريسفت نأ و أ ,حيحص ريغ هنأ امإ © 2قالغإ يف قاتع الو ّقالط الو :ًاعوفرم

 نب فيس نع «كرابملا نب هللا دبع نع . ىسوم نب نابح قيرط نم ١1/4 «هننس» يف )١(

 سابع نبا ىلإ | شيرق نم ٌلجر ءاج :لاق ربج نب دهاجم نع «يموزخملا ناميلس
 عيطتسي ال سابع ابأ نإ : :لاقف .نابضغ انأو ًاثالث يتأرما تقلط ينإ سابع ابأ اي :لاقف
 مايكل «كتأرما كيلع تمرحو «كبر تيصع : كيلع مرح ام كل ُلحُي نأ

 ريغ نم ًارهاط َنهتّذع ليف يف ٌنهوقْلطف ءاسنلا مقلط اذإ : أرق مث .ًاجرخم كل ٌلَعجيف
 انو :لاق . هريسفت هنكلو ءةوالتلا يف «عامج ريغ نم ًارهاط» سيلو : :فيس لاق . عامج
 نبا ىلإ لجر ءاج : لاق . ريبج نب ديعس نع .ةرم نب رمع نع .نايفس انأ :كرابملا نبا
 نهتيقبو .كتأرما كيلع مرحتف الث اّمأ : لاق .ًافلأ يتأرما تقلط ينإ :لاقف «سابع
 .نيخيشلا لاجر هلاجر حيحص دنس اذهو .ًاوزه هللا تايآ تذختا رزو

 نم مصاع يبأ نبا ىلإ هتبسن دازو «بهو نبا نع . 44/1١١ «حتفلا» يف ظفاحلا هركذ (۲)

 نع يرهزلا نع مهتثالث ءرمعم نع «فنصملا» يف قازرلا دبع نعو .يديبزلا قيرط
 اع نع ةورع

 5/4 ينطقرادلاو ٤۹/٥ ةبيش يبأ نباو .(۲۹۳) دواد وبأو 775/5 دمحأ هاور (”)
 - ديزي نب روث نع .قاحسإ نب دمحم نع قرط نم 61/1 يقهيبلاو ,194/7 مكاحلاو
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 َنيمي نأ اوتفأ مهنأ ةباحصلا نم دحاو ريغ نع مص دقو . (")حيحص ٌريغ بضغلاب

 الف كلذ ٌفلاخُي امم سابع نبا نع يور امو ةاقكلا اهيفو ةدقعنم ا

 ريغ نم ًارهاط ةدحاو اهقلطي نأ ةنسلا ٌقالط : خيسحملا لاق .هدانسإ حصي

 اهَعِجاري نأ هل ادب نإف «ضيح ثالث ضيحت نأ ن نيبو هنيب ام رايخلاب وهو « عامج

 نإ رهشأ ةثالث يف وأ < «ضيح ثالث يفف «نابضغ ناك نإف «كلذب كلمأ ناك

 يف ٌدحأ مدني الثل هللا نيب دقل : نسحلا لاقو . ُهَبضغ بهذي ام ضيحت ال تناك

 . ليعامسإ يضاقلا هجرخ . هللا هرمأ امك قالط

 (ةشئاع نع « ةبيش تنب ةيفص نع « يكملا حلاص يبأ نب ديبع نب دمحم نع . يعالكلا <
 .ديبع نب دمحم فعضل فيعض دنس اذهو

 «قاحسإ نب ايركز نع (فيعض وهو) «ديوس نب ةعّرق قيرط نم ينطقرادلا هاورو

 .ةشئاع نع ءةيفص نع ءنامثع نب دمحمو

 , يومألا ديعس نب هللا دبع ناوفص يبأ نع .دامح نب ميعن قيرط نم مكاحلا هاورو

 بحاص دامح نب ميعنو :تلق .ةشئاع نع «ةبيش تنب ةيفص نع .ديزي نب روث نع

 .ديبع نب دمحم دانسإلا اذه نم طقس دقو «ريكانم

 ۰۲۲۷/۷ يئاسنلاو (۲۸۱۵) دواد وبأو )١504( يذمرتلا هاورو )١140(, مقرب )١(

 .(08/17*) نابح نبا هححصو

 نب رمع ناكو .هاركإلا :قالغإلا ىنعم : ۲٤۲/۳ «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا لاق

 نوري ال  مهنع هللا يضر سابع نباو «رمع نباو .بلاط يبأ نب يلعو ,باطخلا

 «نسحلاو «ديزي نب رباجو .سوواطو ءاطعو حيرش لوق وهو .ًاقالط هركملا قالط

 يعفاشلاو يعازوألاو سنأ نب كلام بهذ هيلإو «ملاسو مساقلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو

 . هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأو
 : ۱۱۷/۴-۱۱۸ «ننسلا رصتخم» يف ميقلا نبا هذيملت هنع هلقن اميف ةيميت نبا لاقو

 نونجملاو هوتعملا ٌقالط هيف لخديف هيلع دصقلاو .ملعلا باب دادسنا :قالغإلاو

 هيلع قلغأ دق ءالؤه نم الك نأل ؛لوقي ام لقعي ال يذلا نابضغلاو هركملاو ناركسلاو

 . ملعأ هللاو ءهب ملاع .هل ٍدصاق نم عقي امنإ قالطلاو .دصقلاو ملعلا باب
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 اهب عقي هنأ يف حيرصلاك بضغلا عم تايانكلا ء ءاملعلا نم ريثك لعج دقو

 لعج ْنَم مهنمو «قالطلا ريغب بضغلا عم اهُريسفت لبقي الو ؛ًارهاظ قالطلا

 فيكف ءًاضيأ نطابلا يف قالطلا كلذب عقوأف ءةينلاك تايانكلا عم بضغلا
 .قالطلا حيرص عوقو نم اعنام بضغلا لعجي
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 رشع عباسلا ثيدحلا

 بتك هللا ناد : لاق نك هللا لوس نع ,سوأ نب دادس ىَلْعَي يبأ ْنَ

 ويخأ مخبأ اذإو .ةلثقلا اوُنسَأَف مق اذإف ويش لك ىلع ناسحإلا

 ل او . (ةتحيبذ ريو «هترفش ُمكُدحَأ ٌدحیلو ءةحْبذلا

 يبأ نع «ةبالق يبأ ةياور نم يراخبلا نود ملسم هجرخ ثيدحلا اذه

 8 جّرخي مل هنأل «يراخبلا هكرتو «سوأ نب داش نع يناعنصلا ثعشألا

 و نم رعت يورو - ةقث يماش وهو ًائيش ثعشألا يبأل «هحيحص»

 ركيلف «مكدحأ لق اذإف ءاونسحأف ٌنسحم لجو رع هللا نإ» :لاق لكي ّيبنلا نع
 .")يدع نبا هجرخ (هتحيبذ خيلو «هترفش ٌدحيلف ‹ حبذ اذإو هّلوتقم

 اوُندعاف ْمُتمكح اذإ» : لاق كي ّيبنلا نع Eg جرخو
 . ©7(نينسحملا ب نسحم هللا ناف ءاوتسخاف متل اذإو

 يئاسنلاو )١104(. يذمرتلاو ١٣۲٥و 745١و ۱۲۳/٤ دمحأ هاورو )۱۹٥٩(« مقر )١(

 نباو 47١/9. ةبيش يبأ أ نباو ۲ يمرادلاو )11١"(. هجام نباو .

 حرش» يف يواحطلاو )١١١19(., يسلايطلاو .(۸۹۹)و )۸۳۹١( «ىقتنملا» يف دوراجلا

 . ٠۰/۸ يقهيبلاو ١884-2186 /7 «راثآلا يناعم

 . مدقتملا سوأ نب دادش ثيدح هل دهشيو ,فيعض هدنسو ؛ 5 «لماكلا» يف (۲)

 .تاقث هلاجرو :لاقو «يناربطلا نع ۱۹۷/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ (۳)

 يف ميعن وبأو «تولاط نب نامثع نع 44ص «تایدلا» يف مصاع يبأ نبا هاورو

 «لماكلا» يف يدع نباو « يرقنملا دواد نب ناميلس قيرط نم ١١/7 «ناهبصأ رابخأ»

 = نع «ةداتق نع .ناطقلا رواد نب نارمع نع .لالب نب دمحم نع مهتثالث 5 / 
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 قاحسإ يبأل ةياور يفو «ءيش ّلُك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ : لب هلوقف
 هللا نإ : لي ّيبنلا نع .ةبالق يبأ نع .ٍلاخ نع هريسلا» باتك يف ”يرازفلا
 :ٌةلسرم اهجّرخ اذكه «قلخ لک ىلع» : لاق وأ یش لك ىلع ناسحإلا بک

 لك ىلع بتك هنأ يضتقي هرهاظو ««قلخ لك وأ ؛؛يش ُلُك» يف كشلابو
LC aهيلع ٌبوتكملا وه قولخم لك وأ ٍءيش لک دوست ناني  

 .ٌناسحإلا وه بوتكملاو

 یش لك يقرا فيش لک یا | ناسحإلا بتك هللا نإ : ىنعملا نإ : ليقو

 ,روكذم ريغ هيلع بوتكملا نوكيف ءييش لك ىلع ةيالولا يف ناسحإلا ٍبتك وأ

 :هنلإ جملا روكذتلا اهنإو

 ًافالخ نييلوصألاو ءاهقفلا رثكأ ل دنع بوجولا يضتقي «ةباتكلا» ظفلو

 عرش اّمِإ ٌمتح بجاو وه اميف نآرقلا يف ةباتكلا ةظفل لامعتسا امنإو < . مهضعبل

 »1۳ : ءاسنلا] «ًاتوقوم ًاباتك نينمؤُملا ىلع تناك َةالّصلا نإ : ىلاعت هلوقك

 «لاعقلا مُكيلع بِك 187[0 :ةرقبلا] «ُمايَّصلا مُكيلع َبِتك :هلوقو
 انآ َنَبِلْعأل هللا بكه : هلوقك «ةلاحم ال ًأردق عقاو وه اميف وأ ۲٠١[« :ةرقبلا]
 نأ ركذلا دعب ْنِم روبزلا يف انبتك دقلو» :هلوقو ١, : ةلداجملا ] « يلسرو

 يف بتك كئلوأ» :هلوقو ٠٠١ :ءايبنألا] «َنوُحِلاَّصلا ّيدابع اهني ضرألا

 .نيسحتلل لباق دنس اذهو كلام نب سنأ <

 يرازفلا ثراحلا نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ دهاجملا ظفاحلا ريبكلا مامإلا وه )١(

 لاق «ببسب امهيلإ تمي امو داهجلاو يزاغملا يف «ريسلا» هباتكو .ه857١ ةنس ىفوتملا

 . يرازفلا قاحسإ يبأ باتك ّلثم دحأ فئصي مل :هللا همحر يعفاشلا مامإلا هيف

 ملعلا نم مهل ناكف .داهجو وزغ لهأ اوناك ماشلا لهأو :ةيميت نبا مامإلا لاقو

 يذلا يرازفلا قاحسإ يبأ باتك سانلا مظع اذهلو «مهريغل سيل ام ريسلاو داهجلاب

 = قوراف .د قيقحتب هنم ةدوجوملا ةعطقلا رشنب ةلاسرلا ةسسؤم تماق دقو «كلذ يف هفنص
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 ينإ» : ناضمر رهش مايق يف هك يبنلا لاقو . YY] : ةلداجملا] (ناميإلا میرا

 2 نأ تيشخ ىتح ارتا ترم :لاقو "0مل تک نأ تيشخ دع

 ال كلذ ردم وهف « ىنزلا نم هظح مدا 3 ىلع بتكو : لاقو 30

 . 0(« ةلاحم

 «هب يلع هللا رمأ دقو «ناسحإلا بوجو يف تلا اذهف ذئنيحو

 ا لاقو ]° : لحنلا] «ناسحإلاو . لّدَعلاِ رمان هللا نإ :لاقف

 ©١99[. :ةرقبلا] (نينسحملا a هللا

 ماحرألاو نيدلاولا ىلإ ناسحإلاك بوجولل ُنوكي ةرات ناسحإلاب ُرمألا اذهو

 هارق هب لصحي ام ردقب فيضلا ىلإ ٌناسحإلاو ُةَّلّصلاو ٌربلا هب لصحي ام رادقمب

 .اهوحنو عوطتلا ةقدصك بدنلل ُنوكي ةراتو
4 02 ٠ 

 نكل «لامعألا نم ءىش لك ىف ناسحإلا بوجو ىلع لدي ثيدحلا اذهو
 ١ 7 1 و لو م

 : ةنطابلاو ةرهاظلا تابجاولاب نايتإلا يف ناسحاالاف « هبسحب ء يش لک ناسحإ

 امو :تجاو هيف ناسحإلا نم ٌردقلا اذهف ءاهتابجاو لامك هجو ىلع اهب نايتإلا

 .بجاوب سيلف اهتابحتسم لامكإب اهيف ٌناسحإلا
 .ةدامح =
 يراخبلاو ۱۸۷و ٤۱۸و ۱۸۲/۰ دمحأ هاورو ةشئاع ثيدح نم (۷۲۹) يراخبلا هاور (۱)

 .تباث نب ديز ثيدح نم ۱۹۸/۳ يئاسنلاو «(۷۲۹۰)

 رهو « ميلس يبأ نب ثيل هدنس يفو .عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم ٤۹۰/۳ دمحأ هاور )(

 . فيعض

 سابع نبا نع (۲۱۰۲) دواد وبأو (Y1eV) ملسمو (TE) ,(T1) يراخبلا هاور (۳)

 ىلع ٌّبتك هللا نإ : لاق لكي يبنلا نأ : ةريرُم وبأ هلاق امم مُمللاب هبشأ ائيش تیار ام : لاق

 ,ٌقطنلا ناسللا ینزو ٌرظنلا نينيعلا ینزف .ةلاحم ال كلذ كردأ « ىنرلا نم هظح مدآ نبا

 .«هبّذكي وأ كلذ قّدصُي ٌجرفلاو ىوش نمت نسفنلاو
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 امك ءاهنطابو اهرهاظ كرتو ءاهنع ءاهتنالا : تامّرحملا كرت يف ٌناسحإلاو
 نم ٌردقلا اذهف ٠٠١[. : ماعنألا] «ةنطابو مثإلا َرِهاَظ اوردو :ىلاعت لاق
 . بجاو اهيف ناسحإلا

 ىلع اهيلع ربصلاب يتأي نأف .تارودقملا ىلع ربصلا يف ناسحإلا امأو

 .عزج الو احس رغ وم ةه

 نم هللا بجوأ امب مايقلا : مهترشاعمو قلخلا ةلماعم يف ٌبجاولا ٌناسحإلاو

 مايقلا ٍءمهتسايسو قلخلا ةيالو يف بجاولا ناسحإلاو هلک لد یخ

 نمل ناجا هلک كلذ يف بجاولا ىلع دئازلا قلا اهلك ةيالولا تاجو

 . بجاوب

 نلع:هشفن قاهزإ :تاودلاو شالا نم هلتق وجب ام لق يف تاسحإلاو
 ةجاح ال ٌماليإ هنإف .بيذعتلا يف ٍةدايز ريغ نم اهاحوأو اهلهسأو هوجولا عرسأ
 ىلع هركذ هلعلو ,ثيدحلا اذُه يف ةي يبنلا هركذ يذلا وه عونلا اذهو . هيلإ
 اونسحأف متلتق اذإ» :لاقف لاحلا كلت يف هنايب ىلإ هتجاحل وأ .لاثملا ليبس
 «ةئيهلا : يأ ءرسكلاب ةحبّذلاو ةلتقلاو (ةحبّذلا اونسحأف متحبذ اذإو «ةلتقلا
 يف عارسإلا بوجو ىلع لدي اذهو .لتقلا ةئيهو « حبذلا ةئيه اونسحأ : ىنعملاو

 مزح نبا ىكح دقو .هوجولا لهسأ ىلع اهقاهزإ حابب يتلا سوفنلا قاهزإ
 هبرض ي ل ر ليسا < ةحييذلا يف ناسحإلا بوجو ىلع عامجإلا
 اورم نيذْ منيل اذإفإ» :رافكلا ىح يف ىلاعت هللا لاق « قنعلا ىلع فيسلاب

 اوَُمك َنيذّلا بوف يف يِتلأَس» : ىلاعت لاقو ٤[ :دمحم] (باقرلا بْرضَق
 يذلا عضوملا نيع هنإ : ل ١١[ :لافنألا] «قانعألا قوف اوُبرضاف بعل

 ىصوو «غامدلا نود ماظعلا قوف وهو لوتقملا ىلع لهسأ هيف ٌبرضلا نو

 . "كلذك هلي نأ هلتاق ةمّصلا نب ٌديرد

 - مهسرافو مشج ينب ديس ناك «عاجش لحف رعاش «يركبلا يملا ةمّصلا نب ديرُدوه (1)
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 الو اومن ال» : مهل لاق هللا ليبس يف وزغت ًةيرس ثعب اذإ ةي ئبنلا ناكو
 . ©0(اديلو اولتقت

 :لاق يم ّىبنلا نع رع «دوعسم نبا ثيدح نم هجام نب راو ءدواد وبأ جرخو

E2(ناميإلا لهأ ةلتق ٍسانلا " . 

 نأ بدنج نس ا نيصح نب نارمع ثيدح نم دواد وبأو دمحأ جرخو

 .©ةلْثُملا نع ىهني ناك لب ّئبنلا

 كردأو ءاهنم ةدحاو يف قفخأ امو ءةازغ ةثم وحن ازغ « ةبيقنلا نوميم ًارفظم ناكو , مهدئاقو =

 «برحلل هيف لضف الو «نيكرشملل ًارهاظم نينح موي هموق عم جرخو «ملسُي ملو مالسإلا
 «بدألا ةنازخ» رظنا .هكرش ىلع لتقف «هيأر نم اوسبتقيلو «هب ًانميت هوجرخأ امنإو

۱۲۱-4 . 

 )١( ةديرب ثيدح نم(۱۷۳۱) «هحیحص» يف ملسم هاور لوطم ثيدح نم ةعطق .

 نم ۳۹۳/۱ دمحأو (۲۹۸۲)و (۲۹۸۱) هجام نباو (؟515) دواد وبأ هاور «نسح (۲)

 يف مصاع يبأ نباو )۸٤١٠( دوراجلا نباو 47١/4 ةبيش يبأ نباو «دوعسم نبا ثيدح

 نباو «187 /7 «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو 5١/4., يقهيبلاو ,.4 4 ص «تايدلا»

 . )9۹٩۹٤( نابح

 ءهللا قلخب سانلا ٌمحرأ مه : يوانملا لاق «ناميإلا لهأ ٌةلتق سانلا ٌفعأ» : هلوقو

 الاتماو .مهقلاخل ًالالجإ هبيذعت ةلاطإو لوتقملاب هيوشتلاو ليثمتلا نع ًايرحت مهدشأو
 ضعبو رفكلا لهأ فالخب «ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ» : هلوق نم ةوبنلا ردص نع ردص امل

 ءناسللا ةقلقلب هامسُم نم اوفتكاو .ناميإلا ةوالح مهبولق قذت مل نمم قوسفلا نشا

 ال نمو «يساقلا بلقلا هللا نم بولقلا ٌدعبأو ,نمحرلا نع اودعبأ ىتح ةوسقلا اوبرشأو
 .محرُي ال محري

 نب دمحم انثّدح :(7151/) دواد وبأو 75/8١©و ٠١55و ٥٤٤و ٤٤٤و ٤۳۹/٤ دمحأ هاور (")

 نب جايهلا نع «نسحلا نع «ةداتق نع «يبأ ينثدح «ماشه نب ذاعم انثدح .ىنثملا

 = ينلسرأف هدي نعطقيل هيلع ردق نثل هيلع هلل لعجف «مالغ هل قبأ نارمع نأ نارمع
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 نع ىه هنأ لك ّيبنلا نع ديزي نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا هجّرخو
 .ةّلثملا

 : ىلاعت هللا لاق» : ةي ّيبنلا نع ةرُم نب ىلعي ثيدح نم ُدمحأ ٌمامإلا جرخو

 . 92( يدابعب اوم الو

 شم نم ٠ :لاق كي ّينلا نع ةباحصلا نم ,لجر ثيدح نم ًاضيأ جرخو

 , 9«(ةمايقلا م موي هب هللا شم ت ب مل مث ٠ ید يذب

 الف ءًاصاصق نوكي نأ امهُدحأ : نيهجو ىلع عقي حابملا لتقلا نأ ملعاو

 . لوتقملاب لم دق ناك نإف ء لَ امك لتي لب ءهنم صتقملاب هيف ليثمتلا زوجي

 :ءاملعلل ناروهشم نالوق هيف ؟فیسلاب الإ لتقُي ال مآ لعف امك هب لب لهف
 روهشملا يف دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو َّلَعَف امك هب ْلَعفُي هنأ :امهّدحأ

 ءةقدصلا ىلع انثحي ي يبن ناك :لاقف .هتلأسف بدنُج نب ةّرَمّس ٌتيتاف «هل لأسأل
 ىلع انثحي لك هللا لوسر ناك :لاقف « هتلأسف نيصح نب نارمع تيتأف ةلْثُملا نع اناهنيو
 . ةلثملا نع اناهنيو «ةقدصلا

 كلذو «هدعب وأ لتقي نأ لبق هقلخ هي يوشتو هئاضعأ عطقب لوتقملا بيذعت : ةلثملاو

 .هئاضعأ نم كلذ هبشأ ام وأ هنيع أقفي وأ «هنذأ وأ هفنأ عدجي نأ لثم

 )١( يراخبلا هاور )۲٤۷٤(.
 .ةرم نب ىلعي نع بئاسلا نب ءاطع نع «بيهونع . نافعنع ۱۷۳/٤ دمحأ هاور (۲)

 حلاص يبأ نع «قاحسإ نب ةيواعم نع ,كيرش قيرط نم ١٣۱۱و ٩۲/۲ دمحأ هاور (۳)
 وهو «كيرش هدنس يفو . . .رمع َنبا هارأ لك يبنلا باحصأ نم لجر نع «يفنحلا

 . ظفحلا ء يس

 هاور :۳۲/ ٤ لوألا يف لاقف ءهنم نيعضوم يف «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو

 يف يناربطلاو دمحأ هاور : ۲٤۹/٩-۲٠٠ يناثلا يف لاقو .تاقث هلاجرو دمحأ

 .تاقث دمحأ لاجرو «كش ريغ نم رمع نبا نع «طسوألا»
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 حاضوأ اهيلع ا د : لاق ا نع “«نيحيحصلا » يفو «هنع

 لاقف «ّقَمر اهبو يب هللا لوسر ىلإ اهب ءيجف «رجحب يدوهي اهامرف «ةنيدملاب
 نالف» : ةثلاثلا يف اهل لاقف ءاهسأر تعفرف «؟كلتق ٌنالف» : ةي هللا لوسر اهل

 .نيرجحلا نيب هسأر خضرف ب هللا لوسر هب اعدف ءاهسأر تضفخف «؟كلتق
 2 5 ا 2

 لتق دوهيلا نم الجر نأ :“ملسمل ةياور يفو «فرتعاف ذخاف :امهل ةياور يفو

 اهَسأر ٌحَضرو «بيلقلا يف اهاقلأ مث ءاهل يلح ىلع راصنألا نم ًةيراج
 ٤ ٤  5و ر را و 5

 ىتح مجرف « تومي ىتح مجري نأ هب رمأف دي ّىبنلا هب ىتاف «ذخاف ‹ ةراجحلاب

 . تام

 ةياورو « ةفينح يبأو « يروثلا لوق وشو .فيسلاب الإ دوق ال : يناثلا لوقلاو

 َلْثَم وأ رانلاب هقّرح َنوكي نأ الإ لعف امك هب لعفُي :ةثلاث ةياور دمحأ نعو

 دقو ,مرثألا هنع اهلقن رانلاب قيرحتلا نعو ةلثُملا نع يهنلل فيسلاب لتقيف «هب

 هدانسإو 2” هجام نبا هجّرخ «فيسلاب الإ دوق الر : لاق ةي ّيبنلا ص يور

 )١( ملسمو (1۸۷۷) يراخبلا )۱١۷۲(.

.)۱١( )1١5750 5 

 )۳( «هجام نبا ننس» يفوه «فيعض ) ,.)75١74ينطقرادلا هاورو ١١8 /7-٠١5 يقهيبلاو

  ۸.ةركب يبأ ثيدح نم

 يبأ نباو (۲۹۹۷) هجام نباو (۸۰۲) يسلايطلا ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هاورو

 «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ٠٠ص «تايدلا» يف مصاع 1١854/7«

 ينطقرادلاو ٠١7/7 يقهيبلاو ۱۲/۸ .

 ينطقرادلاو ٠٦ص مصاع يبأ نبا دوعسم نب هللا دبع نع هاورو ۸۸/۳

 يقهيبلاو 57/4 .

 ينطقرادلا يلع ثيدح نم هاورو ۸۸/۳ . =
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 ثيدحو «ديجب هدانسإ سيلو «فيسلاب الإ َدَوَق ال» ىورُي :دمحأ لاق «فيعض
 . دوجأو هنم ٌدنسأ ةراجحلاب يدوهيلا لتق يف : ينعي «سنأ

 مأ هلتقب ىفتكُي لهف .هلتق مث .هفارطأ عطق نأ ّلثم هلتق مث «هب لَم ولو
 امك هب لعفُي :امهدحأ : نيلوق ىلع ؟لتقُي مث هقارطأ عطقتف « عنص امك هب عنصُي

 قاحسإو نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ ُلوق وهو «ءاوس لعف
 فسوي يبأو ةياور يف دمحأو يروثلا ٌلوق وهو «هلتقب ىفتكي : يناثلاو . مهريغو

 هب َلعف .بيذعتلاو ليثمتلا ليبس ىلع هب كلذ لعف نإ :كلام لاقو «دمحمو

 1 ۰ .هلتقب يفتكا هجولا اذه ىلع نكي مل نإو هَّلَعَف امك

 ع روا ىلا ركل ام كلل لعقلا نوتكي نأ يالا هولا
 فر فلا ةف ا هار افيأ ف كلا ةهارع ل كامالعللا كا ماال

 هلعف امك «كلذ ريغو رانلاب قيرحتلاب هيف ليثمتلا ٌراوج فلسلا نم ةفئاط نع يور
 . هريغو ‹ديلولا نب ٌدلاخ

 رظنا «ةمئألا نم دحاو ريغ لاق امك اهنم دحاو تبثي ال ةفيعض قرطلا هذه لكو

 . ۳٤۱/٤-۳٤۲ «ةيارلا بصن»

 نب ثعشأ نع «سنوي نب ىسيع نع ۳٠٤/۹ «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 .السرم نسحلا نع ءورمعو كلملا دبع

 نب ماشه انثدح :لاق ريرضلا ةيواعم وبأ انربخأ ۳۹٦/۷: «تاقبطلا» يف دعس نبا لاق )١(

 نب دلاخ «هنع هللا يضر .ركب وبأ ثعبف «ةدر ميلُس ينب يف تناك :لاق هيبأ نع ةورع

 يضر ركب يبأ ىلإ رمع ءاجف ءرانلاب مهقرحأ مث ,رئاضح يف الاجر مهنم عمجف .ديلولا
 هلس ًافيس ميشأ ال هللاو ال :ركب وبأ لاقف .هللا باذعب بذع الجر عزنا :لاقف ءهنع هللا

 ىلإ كلذ ههجو نم ههجول ىضمف هرمأ مث :ةميعي يذلا وه نوكي یخ راقكلا ىلع هلا

 .ركب ابأ كردي مل ةورع نأ الإ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر دنس اذهو
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 .رانلاب (١)ةءاجفلا ج هنأ ركب يبأ نع يورو

 ءاهب رمأف .قيدصلا ركب يبأ دهع يف تدترا ةيرازفلا ةفرق مأ نأ يوزو

 «ةأرملا تعطقتف امهب حاص مث «نيسرف وأ نْيَصوُلَق بانذأ يف اهُيئاوذ تّدشف

 نأ دانسإ ريغب ">(هتاقبط» يف دعس نبا ركذ دق . ةعطقنم ةصقلا هذه ديناسأو

 للي يبنلا ربخأو هلك هللا لوسر دهع ىلع ةلتقلا هذه اهلتق ةثراح َنب َديز

 .كلذب

 : ليقو 29 هيلع سابع نبا كلذ ركنأو ‹ نيدترملا قرح هنأ يلع نع حصو

 ,مهقرخ مث , مهلتق هنإ : ليقو ءاوتام ىتح مهيلع ْنخَد امنإو ,مهقرحي مل هنإ

 اذإ اميس ال رفكلل ليثمتلاب لتقلا ٌزاوج  انباحصأ نم ليقع نبا راتخاو

 مدق هنأ 554/7 يربطلا يف امك هربخ نم ناكو «يملّسلا ليل اي دبع نب سايإ همساو )١(

 ًاحالس هاطعأف . ةدرلا لهأ نم تئش نمب ينرمو «حالسب ينعأ :لاقف «ركب يبأ ىلع

 يبأ نب ةبجن ثعبو «ءاوجلاب لزني ىتح جرخف «نيملسملا ىلإ هرمأ فلاخف ,هّرمأ هرمأو

 رماعو ميلس يف ملسم لك ىلع ةراغ اهنشف «نيملسملاب هرمأو «ديرشلا ينب نم ءاثيملا
 ريسي نأو «هل عمجي نأ هرمأي زجاح نب ةفيرط ىلإ لسرأف .ركب ابأ كلذ غلبو «نزاوهو

 لعجف «مابلطو هيلإ اضهن مث «لعفف .ًانوع يساجلا سيق نب هللا دبع هيلإ ثعبو «هيلإ
 ةفيرط هقحلف «ةءاجفلا برهو ءةبجن لتقف ءاولتتقاف ءءاوجلا ىلع هايقل ىتح امهنم ذولي
 ىلصم يف ًاران هل دقوأف رمأف ركب يبأ ىلع هب مدقف نك نبأ و ولك رس

 .ًاطومقم هب ىمر مث ؛ريثك بطح ىلع ةنيدملا
 )9(؟/9١؟.

 نبا غلبف ءًاموق قرح هنع هللا يضر ًايلع نأ ةمركع ثيدح نم (:0117) يراخبلا هاور (۴)
 «هللا باذعب اوبذعت ال» :لاق يب يبنلا نأل .مهقرحأ مل انأ ٌتنك ول :لاقف «سابع
 . «هولتقاف هنيد لدب نم» : هك يبنلا لاق امك مهتلتقلو
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 كلذ زاجأ نم ٌلدتساو «صاصقلاب لتقلا ىلع ةلثُملا نع يهنلا لمحو ءظْلغت
 ًاسانأ نأ نشأ ثيدح نم (١(نيحيحصلا» يف هاجرخ دقو ‹«نيينرعلا ثيدحب

 : لكي هللا لوسر مهل لاقف ءاَهْوَوتْجاَف ةنيدملا لك هللا لوسر ىلع اوُمدق ةنيرغ نم

 «اولعفاف ءاهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشتف «ةقدصلا لبإ ىلإ اوُجرخت نأ متئش نإ»

 مو كا سامع ف

 مث 8 يفو ا ةرحلا ل ا 587 مهيديأ

 ةّرحلا ىف اوقلأو :مهنيغأ ترمسو :ةياور يفو ءاوتام ىتح سمشلا يف ف اوبن

 تولع E مهيديأ عطق : يذمرتلل ةياور يفو «نوقسي الف نوقستسن

 . مِهَبْلَصو : يئاسنلل ةياور يفو

 لثم لعف نم :لاق نم مهنمف .ءالؤه ةبوقع هجو يف ءاملعلا فلتخا دقو
 نع اذه يورو « ءالؤهب عنص امك هب عنص ءلالا ذحأو «بتراحو «دتراف مهلعف

 .دمحأ نع ةياور وهو «ةبالق وبأ مهنم «ةفئاط

 مو ه هَ 2 7 0 ىاه م

 يف همئارج تظلغت نمب ليثمتلا زاوج ىلع لدي اذه لب :لاق نم مهنمو

 نم ليقع نبا لوق وهو «صاصقلا يف ليثمتلا نع يهن امنإو .ةلمجلا
 . انباحصأ

 ا E : لب :لاق نم مهنمو

 .ديبع وبأو يعازوألا مهنم ةعامج لوق اذهو

 خسني ملو «ةبراحملا ةياب ناك امنإ مهب ةَ ٌيبنلا هلعف ام لب : لاق نم مهنمو

 )١( )و (۳۰۱۸)و (۲) يراخبلا هاور 1537١( و)1۸۹٩( ملسمو )9( )۱۹۷۱( و)٠١(

 و)۱١( (۱۳)و (۱۲)و و)۱٤( .
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 اوذخأ مهنأل ءمهيديأ عفو ذك يلا مهلتق امنإ :اولاقو ؛كلُذ نم ءيش
 عطقُيو هلتقل لتقيف ؛ًامتح َبِلّصو .ّلتْقو عطف َلَتَقو َلاملا ذخأ نمو ؛لاملا

 لتقلا امهو نيتيانجلا نيب هعمجل ٌبَّلصُيو «فالخ نم هلجرو هذي لاملا هذخأل

 ج نع ةءاورو و ا

 ِثيدح نم ملسم هجرخ اذك ةاعرلا َنيعأ اولمس مهنأل «مهنيعأ لمس امنإو

 اوعطق مهنأ دعس نبا ركذو «هب اولْتَمو « يعارلا اولتق مهنأ باهش نبا ركذو «سنأ
 نوكي دقف .ذئنيحو «تام ىتح هينيعو هناسل يف كوشلا و «هلجرو هڏي

 : لوقي ْنَم لوق ىلع ُجّرختي اذهو ءًاصاصق مهُشيطعتو « مهنيعأ ٌلمسو « مهُعطق
 بهذموهو «هلنق لبق هنم تيفوتسا ٌصاصقلا ٌبجوت ةيانج ىنج اذإ ٌبراحملا نإ
 ردع e هجو ىلع ما هلتقك ًامتحت هنم ىفوتسي له نکل . دمحأ

 ىلع لدی فالح نم مهعطق نأ يذمرتلا ةياور نكلو «هنع نيتياور ىلع ؟يلولا
 هللاو فالح نم هّلجرو يعارلا دي اوعطق دق اونوكي نأ الإ ةبراحملل مهعطق نأ
 . ملعأ

 امك هنع ىهن مث «رانلاب قيرحتلا يف نأ ناك هنأ كك ّيبنلا نع يوُر دقو

 : لاقف ثعب يف ل هللا ٌلوسر انثعب : لاق ةريره يبا نع “«يراخبلا حيحص» يف

 هللا لوسر لاق مث هرانلاب امهوقرحأف - شيرق نم نيلجرل - انالفو ًانالف متدَجو نإ»
 ٌرانلا نإو «رانلاب ًانالفو ًانالف اوقرحت نأ مكترمأ تنك ينإ» : ّجورخلا اندرأ نيح

 .«امهولتقاف امهومتدجو نإف هللا الإ اهب ُبّذَعُي ال

 رع هللا باذعب اوُبَّذعُت ال» :لاق لكك ئينلا نأ سابع نبا نع ًاضيأ «هيفو
 .(«لجو

 هيض ۱ مقر )١(

 .(۳۰۱۷) مقر (۲)
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 0 كيد نه ياا ,دواد وبأو ,دمحأ مامإلا جرخو

 ١! :لاقو كي ينل بضَعف «تقرحأ دق رو ءدام ّيبنلا عم

 هلع هللا باذعب تذعي ن أرشبل يغبني

 نم ٌقيرحت ةباحصلا نم ةفئاط نع يورو .ةدّرلا يف ةعامج ٌدلاخ قرح دقو

 هقرحي مث هّلتقي نأ ركب يبأ ىلع راشأ هنأ يلع نع يورو هطول موق لمع لمع
 .رانلاب ًابيذعت نوكي الثل هيوهار نب قاحسإ كلذ نسحتساو .رانلاب

 امك هب اولعفا : لاق مجلُم نبا هبرض امل ًايلع نأ "”«دمحأ مامإلا دنسم» يفو
 . «هوقرح مث هولتقا» :لاق .هّلتق دارأ لجرب لعفي نأ قي هللا لوسر دارأ

 ميهاربإ لاقو «ماوهلل ىتح رانلاب قيرحتلا ةهارك ىلع ءاملعلا رثكأو
 ثوغربلا قيرحت نع ءادردلا مأ تهنو . ةلثم رانلاب برقعلا قيرحت : يعخنلا  58 27 eترا 4 5

 .نوهأ دارجلا :لاقو « يح وهو رانلا يف كمسلا وش ل :دمحأ لاقو .رانلاب

 هل مد ال هنأل

 ل :وهو «مئاهبلا ربص نع ىهن هنأ 85 يبنلا نع تبث دقو |

 ّيبنلا نأ سن أ نع "2«نيحيحصلا» يفف . تومت ىتح هوحنو لبنلاب برشا ع

 . مئاهبلا ربصت نأ ىهن لكي

 نبا لاقف ءاهنومري ةجاجد اوبصن موقب رم هنأ :رمع نبا نع ًاضيأ «"امهيفو
 .اذه لعف نم نعل ةَ هللا لوسر نإ ؟اذه لعف نم :رمع

 امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو (0774)و (78178) دوادوبأو « ٤۲۳/۱ دمحأ هاور « حيحص (۱)

 .۷۷/۷ «فارشألا ةفحت» يف

 . فيعض هدنسو )۲( 4۳-۹۲/۱١

 .(1465) ملسمو )٥۵۱۳( يراخبلا (۴)

 )٤( يراخبلا )٥٥۱٤( ملسمو )۱۹٥۸(.
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 ذختي نأ ىهن هنأ : ةي ّيبنلا نع «سابع نبا ثيدح نم "”ملسم جّرخو

 . ماهسلاب هيف ىمري يذلا وه : ضرغلاو ءًاضرغ حورلا هيف ءيش

 :ةّيمّرلا نع ىهن اب ّيبنلا نأ ةريرُه يبأ نع "«دمحأ مامإلا دنسم» يفو
 ىنعملا اذه يفو .«اوؤاش نإ اومريل مث « حبذت نكلو» لكن مث ةبادلا ىمرت نأ
 . ةريثك ثيداحأ

 حارت نأو «ةرفشلا ٌدَحُت نأ رمأو « حبذلاو لتقلا ناسحإب ةي ٌيبنلا رمأ اذهلف
 .اهسفن قوهز ليجعتب ةحيبذلا يري ةداحلا ةلآلاب حبذلا نأ ىلإ ريشي «ةحيبذلا

 هللا لوس رمأ :لاق ءرمع نبا ثيدح نم هجام نب باو ءدمحأ مامإلا رخو
 7 «زهجيلف زهجیلف مكد د اذإ» :لاقو .مئاهبلا نع یزاوت نأو ءرافشلا ّدحب هِي

 . حبذلا عرسيلف : : ينعي

 E نيالا نبا ا .اهحبذ دنع ةحيبذلاب قفرلاب رمألا درو دقو
 ا اهنذأب ةاش رجب وهو لجرب كي هللا لوسررم : ا

 . قنعلا ُمّدقم : ةفلاسلاو «اهتفلاسب لو 2 عد» : هيك هللا

 لوفر رم :لاق سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم «" ٌيناربطلاو لالخلا جرخو

 هيلإ ظحلت يهو هترفش ٌدحي وهو ٍءاش ةحفص ىلع هّلجر عضاو لجرب ةا هللا
 ةمركع نع يور دقو . «؟تاتوم اهتيمت نأ ُديرت ؟اذه لبق الفأ» :لاقف ءاهرصبب

 )١( مقر )١561(.

 . يوق هدنسو 407/7 (۲)

 نبا نع هدنع هيوار نإف ؛ يوق دمحأ دنسو (۳۱۷۲) هجام نباو ۱۰۸/۲ دمحأ هاور (*)

 . ٠۷/۸ «ريسلا» يف امك هيف يوق وهو «ديعس نب ةبيتق ةعيهل

 .فيعض وهو «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم هدنس يفو 117/1(2) مقر )٤(

 .77/4 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك حيحصلا لاجر هلاجرو )١14315( مقر (ه)
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 نأ لبق كترفش تددح اله» :ةدايز هيفو «هريغو قازرلا ٌدبع هجرخ لاسرم
.( 

 الو ءاهنع ٌنيكسلا ىراوتو ءًاقيفر ًادوق حبذلا ىلإ داق :دمحأ مامإلا لاقو

 :لاقو .رافشلا ىراوُت نأ كلذب كي هللا ٌلوسر رمأ « حبذلا دنع الإ نيكسلا رهظت
 :لاقو . تومت اهنأ فرعتو ءاهبر فرعت اهنأ مهبت ملف مئاهبلا هيلع تمهبأ ام

 فرعت اهنأ ىلع الإ ٍءيش لك ىلع ْتْلِبُج مئاهبلا نإ :لاق هنأ طباس نبا نع ىوري
 .توملا ٌفاختو ءاهبر

 ثيدح نم دواد وبأ هجّرخ امك « حبذلا دنع جادوألا عطقب ٌرمألا درو دقو

 ناطيشلا ةطيرش نع ىهن هنأ هل ّيبنلا نع ةريره يبأو «سابع نبا نع « ةمركع
 يف نابح نبا هجرخو «جادوألا يرفت الو .دلجلا عطقتف حبذت يتلا يهو

 اهنوعدي مث ءريسيلا ءيشلا اهنم نوعطقي اوناك : ةمركع لاق هدنعو 2)(هحيحص»

 . كلذ نع ىهنف جدولا نوعطقي الو «تومت ىتح

 «ءاطع نب نيضولا نع اشار نب دمحم نع "”هباتك يف قازرلا دبع یورو
 د 2 تءاج ىّتح هنم تتلفناف اهحبذيل اش ىلع ًاباب حتف ذ ًاراّرج نإ :لاق
 تنأو هللا رمأل يربصا» : كك يبلا اا ءاهلجرب اهبحسي ذخاف .اهعبتاف

 ۶ ع

 اق و توملا ىلإ | اهقسف راج اي

 ءاهحبذيل اهلجرب ًةاش بحسي الجر ىأر َرَمُع نأ نيريس نبا نع «؟0هدانسإبو

 )١( مكاحلا هاورو .ةمركع نع «مصاع نع «رمعم نع (8504) «فنصملا» يف 4 / 777

 ثيدح اذه :لاقو «سابع نبا نع «ةمركع نع «مصاع نع «ديز نب دامح قيرط نم

 يراخبلا لاجر نم ةمركع :تلق .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص .

 . هيف هجيرخت رظنا . فيعض ثيدح وهو (0884) مقر (۲)

 .(85094) «فنصملا» (۳)

 )٤( «فنصملا» )85906(.
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 .اليمج ًادوق توملا ىلإ اهذَق كليو :هل لاقف

 ىلإ اهقّس :لاقف «ةاش رج ًاباصق ىأر رمع نبا نأ ٍدايز نب دمحم یورو
 انأو اليمج ًاقوس اهقوسأ ام :لاقف « هترفش ٌباصقلا جرخأف .ًاليمج ًاقوس توملا

 . اليمج اقوس اهقس :لاقف .ةعاسلا اهحبذأ نأ ديرأ

 لاق الجر نأ :هيبأ نع «ةرف نب ةيواعم نع ٠٠«دمحأ مامإلا دنسم» يفو
 ةاشلاو» : لي ٌيبنلا لاقف ءاهمحرأ انأو ةاشلا حبذأل ينإ هللا وسر اي : لك يلا

 . (هللا ُكَمحَر اهتمحر نإ

 ل ا

 وه أنيبف « اخف سا یدی نیب رع حبذ الجر نإ : يلاكبلا ٌفون لاقو

 يف هداعأف همحرف «ضرألا لإ خرفلا عقوف رف هيف ٌركو اهيف ف تحت

 . هتوق هيلإ هللا درف «هناکم

 ءاهدلو نع ةدلاو هلوت نأ ىهن هنأ : كك ّيبنلا نع هجو ريغ نم يوُر دقو

 . مهريغو مدا ينب يف ماع وهو
 نأو ٌقَح وه» :لاقف « عَرَملا نع ليس لي ّيبنلا نأ :"دواد يبأ ننس يفو

 هيلع لمحت وأ «ةلمرأ هيطعتف ءْنوُبَل نبا وأ .ضاخم َنبا اركب نوكي ىتح هوكرتت

 هلوتو كَءانإ ءىفكتو «هربوب ةن ٌىصليف ا نأ نم ريخ هللا ليبس يف

 .(كتقان

 . حيحص هدانسإو 2/6 )ع(

 .لوجعو لجع :لاقي «ةرقبلا دلو وه (۲)

 نم ضاخملا نباو «نسح هدنسو .۱۸۲/۲-1۸۳ «دنسملا» يف وهو (5847) مقر (۳)

 لخدو ناتنس هيلع ىتأ ام :اهنم نوبللا ¿ نباو .هرمع نم ةيناثلا ةنسلا يف لخد ام : لبإلا

 «كتقان هّلوُبو» .هيف هبلحت نبل كل ىقبي ال هنأل كءانإ بكت يأ : كءانإ ء ىفكتو .ةثلاثلا ىف

 . هلاو يهف اهدلو تقراف ىثنأ لكو ءاهدلوب اهعجفت : يأ .نزحلا وهو هلولا نم

 لش



 هيف ا يذلا ٌبَلحملا وهو هءانإ ء ىفكتف ىهتقان نبل عاطقناب هبحاص رّرضتو

 .هاّيإ اهدقفب اهدلو ىلع ةقانلا هّلوتو « ةقانلا
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 رشع نماثلا ثيدحلا

 قتا» : : لاق كي هللا لوس نأ « ءامُهنع هلا يضر ليج نب ذاعمو ر يبأ ْنَع

 .00(نَسَح خب سانا قلاخو ءاهحمت َةََسَحلا َةََسلا عبتاو تنك اَمثيَح هللا

 . ٌحيحَص ْنَسح : خلا ٍضعب يفو ٌنسَح ٌتيدح : لاق يذمرتلا هاور

 يبأ نب بيبح نع «يروثلا نايفس ةياور نم يذمرتلا هجرخ ثيدحلا اذه
 نع دانسإلا اذهب ًاضيأ هجرخو ءُرذ يبأ نع «بيبش يبأ نب نوميم نع «تباث
 ٌرذ يبأ ثيدح :لاق هنأ ناليغ و هی ا ءذاعم نع نوميم

 1 . حصأ

 :نوميم نع «بيبح نع :هيف ليقو هدانسإ يف فلتخا دق ثيدحلا اذهف

 .لسرملا اذه ينطقرادلا َمجرو ءالسرم «كلذب ىّصو لب ّئبنلا نأ

 «هحيحصت نم خسنلا ضعب يف عقو امو «ثيدحلا اذه يذمرتلا نّسح دقو

 نم مهو وهو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو .هجرخ مكاحلا نكلو «ديعبف

 هل جرخي مل بيبش نبا :لاقيو «بيبش يبأ َنب نوميم نأ :امهّدحأ :نيهجو

 نع اثيدح هباتك ةمدقم يف الإ ملسم الو ءائيش «هحيحص» يف يراخبلا

 يمرادلاو )/١9441(« يذمرتلاو ء5*77و ١ا/الو 154١و ١67 / دمحأ هاور نسح ثيدح )١(

 (۲۹۷)و (؟95)و (؟7/)١٠98 «ریبکلا» يف يناربطلاو ٤/١ مكاحلاو ۴/۲

 دنسم» يف يعاضقلاو "75/84 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )٥۳۰(« «ريغصلا» يفو (۲۹۸)و

 .(561؟) «باهشلا
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 دحأ نم هعامس ّمصي مل بيبش يبأ نب نوميم نأ : يناثلاو . ةبعش نب ةريغملا
 ««تعمس» ةباحصلا نع هتاياور نم ءيش يف سيل : سالفلا لاق کک
 : يزارلا متاح وبأ لاقو . كي ّيبنلا باحصأ نم عمس هن أ معزي ادحأ نأ ربخأ ملو
 ري ملو .ةشئاع كردي مل : دواد وبأ لاقو ا ر ةشئاعو رذ يبأ نع هتیاور
 . ىلوألا قيرطب ًاذاعم هل ًايلع

 نأ مهريغو متاح يب أو ةعرز يبأو . ينيدملا نب ّيلع هخيشو يراخبلا یارو
 كلذ ىلع لدي دمحأ مامإلا مالكو ١ يقللا ةحصب الإ ا ال ثيدحلا
 . هللا همحر ملسم يأر فالح هلك اذهو «ةلاسرلا» يف يعفاشلا هيلع صنو

 ءرخأ هوجو نم زذ ابأو اذاعم ةيصولا هذهب ىّصو هنأ يي يبنلا نع يور دقو

 «مالَّسلا شفأ» :لاق . ينصوأ هللا لوسر اي :لاقف .موق ىلإ هثعب ةَ ّيبنلا نأ
 تانيا ااو .كلهأ نم 4 ةئيه اد لجر ء ءايحتسا هللا نم 1 0-0 0

 نع .نالف نع هيف يذلا وهو .نعنعملا ثيدحلا يف رصحنم ةلأسملا هذه يف فالخلا )01(

 ىلع ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا عامجإ «هحيحص» ةمدقم يف ملسم مامإلا ىعدا دقو «نالف
 ًاضعب مهضعب مهيلإ ةنعنعلا تفيضأ نم ءاقل نكمأ اذإ عامسلاو لاصتالا ىلع لومحم هنأ
 ينيدملا نب يلع ةعنصلا هذه امامإ كلذ يف ًاملسم فلاخو «سيلدتلا نم مهتءارب عم
 الو ءرثكأف ةرم ايقتلا امهنأ تبث اذإ الإ لاصتالا ىلع لمحي ال :اولاقف امهريغو يراخبلاو
 «راكفألا حيضوت»و اهدعب امو ۱۲۷/١ «ملسم حرش» رظنا .امهيقالت نانكمإ يفكي

 1 فرك ضل

 ةيقبو ءنيل هيفو .ةعيهل نبا هيفو : 77/8 «عمجملا» يف يمئيهلا لاق .(۱۹۷۲) مقر (۳)

 . تاقث هلاجر

> 



 كرشت الو « هللا دبعا» :لاق « ينصوأ هللا ٌلوسر اي :لاقف «ًأرفس دارأ لبج نب داعم

 هللا لوسر اي :لاق «نسحأف تأسأ اذإ» :لاق «يندز هللا لوسر اي :لاق ئیش هب

 . ©2(كقلخ رك مقتسا» :لاق « يندز

 نأ رد أ نع مثيهلا يبأ نع «جارد ثيدح نم "”دمحأ مامإلا جرخو

 تأسأ اذإو « هتينالعو كرمأ رش يف هللا ىوقتب 5 : هل لاق لكك هللا لوسر

 ضقت الو «ةنامأ ضبقت الو «كطوس طقس نإو ًائيش ًادحأ ٌنلأست الو «نسحأف

 1 . «نينثا نيب

 المع ينمّذع هللا لوسر اي :ثلق +لاق ٌرذ يبأ نع رخخآ هجو نم ًاضيأ جرخو

 ؛ٌةنسح ُلَمْهاف «ةئيس تلمع اذإ» :لاق .رانلا نم يندعابُيو ةنجلا نم ينبّرقي

 : لاق ؟هللا الإ هلِإ ال تانسحلا َنمأ هللا لوسر اي : :ٌتلق : لاق «اهلاثمأ ٌرشع اهنإف

 . «تانسحلا ٌنسحأ يه

 ىلا انني“ لاق ,سنأ نع رظن هيف دانسإب «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا جرخو

 اذإو «نّسَح لحب سائلا قلاخو هللا ق قا ذاع ايف :لاقف «نميلا ىلإ ًاذاعم لي

 ترمب ELT اذ تلق نش E كن اس نع

 ذاعمل كي يبنلا ةيصو تيور دقو .«تانسحلا ربكأ نم يه» :لاق ؟تانسحلا

 . فعض اهيف هوجو نم لوطم قايسب هريغو رمع نبا ثثيدح نم

 فك ام : ليس هنأ كك يلا نع ؛ةريره يبأ ثيدح ىنعملا اذه يف لخديو

 نباو دمحأ مامإلا هجرخ « قّلختلا نسحو هللا ىوقت» :لاق ؟ةنجلا سانلا ٌلَخدُي ام

 , 92 (هحيحص» يف نابح نباو « هححصو يذمرتلاو هجام

 )١( مكاحلا هاور ١/ 04يبهذلا هقفاوو هححصو ؟44/5و .

 ) )۲فيعض مثيهلا يبأ نع جاردو كماك/ه .

 )”( مقر )٤۷٩( هيف هجيرخت مامت رظناو .
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 هللا حاف داع يرق اهلا 'قوفحيل ماج ةعيظع ةيصو ةيضولا هيف
 : ىلاعت لاق . ا هللا ٌةيصو ىوقتلاو . هتاقت ىح هوقتي نأ هدابع ىلع

 :ءاسنلا] 4 هللا اوقثا نأ ْمُكاَيإ مُكلْب نم َباتكلا اوتوأ هيلا انيصو ْدَقْلِو»

۱]. 

 «هنم هيقت ٌةياقو هرذحيو هفاخي ام َنيِبو هيب ٌدبعلا لعجي نأ :ىوقتلا ٌلصأو

 هباقعو هطخسو هبضغ نم هبر نم هاشخي ام َنيبو هنيب لعجي نأ هبرل دبعلا ىوقتف
 . هيصاعم بانتجاو هتعاط ٌلعف وهو كلذ نم هيقت ًةياقو

 يذلا هللا اوُقَئاوظ : ىلاعت هلوقك « لجو رع هللا مسا ىلإ ىوقتلا فاضت ةراتو
 طلو هللا وقنا اوُنمآ َنيِذّلا اهيا ايه : هلوقو 45[0 :ةدئاملا] «نورّشُحَت هيلإ
 اذإف «[18 :رشحلا] «َنولَمْعَت امب ٌريِبَح هللا َنإ هللا اوقئاو ِدَعِل ْتَمَّدَق ام سفن
 مظعأ وهو «هبضغو هطخس اوقتا : ىنعملاف : ىلاعتو هناحبس هيلإ ىوقتلا كفا
 هللا مُكرُدَحيو» : ىلاعت لاق .يورخألاو يويندلا هباقع أشني كلذ نعو  ىقتي ام

 «ةّرفغملا لاو ىوقتلا لأ وه : ىلاعت لاقو «[۲۸ :نارمع لآ] (هسفت
 رودص يف ْمظَعْيو لجو باهيو یشخی د نأ لهأ هناجيبم وه ل[ اا
 تافصو < ماركإلاو لالجإلا ا ال وو ند ىتح هدابع

 ّئبنلا نع سنأ نع يذمرتلا يفو . سأبلا ةئشو ء شطبل قو ةمظعلاو ءايربكل

 لاق» :لاق [55 :رثدملا] ةرفغملا لهو ىوقتلا لها ره ةيآل هذه يف هي

 ّلُمَأ اناف ءرخآ ًاهلإ يعم لَعَجَي ملف يناقتا نمف ءىقتأ نأ لهأ انأ : ىلاعت هللا
 . )هل ٌرفغأ نأ

 .يعطقلا هللا دبع نب ليهس انربخأ «بابح نب ديز قيرط نم (۳۳۲۸) يذمرتلا هاور (۱)

 امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو ۳۰۲/۲-۳٠۳ يمرادلاو ٣٤۲و ۱٤۲/۳ دمحأ هاورو
 5 - ١

 -نم 47١/14 يوغبلاو (”711) ىلعي وبأو )٤۲۹۹( هجام نباو ١18/١. «ةفحتلا» يف



 مويك .هنامز ىلإ وأ ءرانلاك .هناكم ىلإو هللا باقع ىلإ ىوقتلا فاضت ةراتو

 :نارمع لآ] 4َنيرفاكلل تّدعا يلا َراَلا اوُقَاول : ىلاعت لاق امك «ةمايقلا
 تاعا لاو شالا انهو يتلا راَنلا اوقئافإ» : ىلاعت لاقو ١

 هللا ىلإ هيف نوُعَجرت ًاموي اوقتاوإ : ىلاعت لاقو ۲١[« : ةرقبلا] (نيرفاكلل
 .[17 ۰٤۸ :ةرقبلا] «ًائيش سفن ْنَع سفن يزجت ال اوي اوقئاو»

 ,تاهبشلاو تامرحملا كرتو .تابجاولا ّلعف ةلماكلا ىوقتلا يف لخديو

 عا رهو: تاهوركملا كرو :تابودتملا لف كلذ دعب انهيف لحد اميزو

 ده هيف َبْيَر ال ٌباتكلا كلذ .ملا» : ىلاعت هللا لاق .ىوقتلا تاجرد

 َنيِذْلاو . وقفي مُهانفزر اًممو َةالّصلا َنوميقُيو بيغلاب َنونمؤَي نيِذْلا . نيقتملل
 ١-4[. :ةرقبلا] 4َنوُنقوُي ْمُه ةرخآلابو َكلْبَق نم زنا امو كيلإ لنا امب نونمؤي

 ! يبهذلا هقفاوو ۲ مكاحلا هححصو «دانسإلا اذهب «ليهس نع قرط

 ءرذنملا نباو «رازبلا ىلإ هتبسن دازو 04٠/4 «روثنملا ٌردلا» يف يطويسلا هركذو

 . هيودرم نباو . يدع نباو « متاح يبا نباو
 درفت دق ثيدحلا يف يوقلاب سيل ليهسو بيرغ نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

 .تباث نع ثيدحلا اذهب

 لاقو «ةركنم ثيداحأ تباث نع ىور :دمحأ لاق هتمجرت يف «بيذهتلا» يف :تلق

 سيل : متاح وبأ لاقو «مهدنع يوقلاب سيل هيف نوملكتي , هثيدح يف عباتي ال : يراخبلا

 . يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو .هب جتحُي الو هثيدح ٌبتكُي ,يوقلاب
 : لاق رانيد نب هللا دبع نع «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ اميف هيوذرم نبا جرخأو

 وك هللا لوسر لئس :نولوقي مهنع هللا يضر سابع نباو ٌرمع نباو «ةريره ابأ تعمس

 الف : یھ نأ لهأ انأ» ؛لوقي» :لاق «ةرفغملا لهاو ىوقثلا لها وهو : هللا لوق نع

 ىوس ام رفغأ نأ ّلهأ انأف «كيرش يعم لعجُي ملو ٌثيقتآ اذإف. كيرش يعم لعجُي

 .«كلذ
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 باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو ه هللاب مآ سرلا ْنكلو : : ىلاعت لاقو

 يا ا ىماتيلاو رقلا يوذ هب ىلع لاَملا یتاو ا

 اوُدَهاَع اذإ مهدهعب نوفوُملاو ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماو باقرلا يفو َنيلئاسلاو

 مه كئلواو اوقدص نيِذْلا كئلوا سالا ن نيحو ا ءاَساَبلا يف َنيرباصلاو

 VV] : ةرقبلا] (نوقتملا

 نم فنك يف نوموقيف ؟نوقتملا ني :ريأ : ةمايقلا موي ىداني : لبج نب ُداعُم لاق

 اوقتا موق : :لاق ؟نوقتملا نم :هل اولاق ءرتتسي الو مهنم ٌبجتحي ال نمحرلا

 .ةدابعلاب هلل اوصلخأو .ناثوألا ةدابعو كرشلا

 نوفرعي ام كرت يف هتبوقع هللا نم نورذحَي نيذلا نوقتملا : سابع نبا لاقو

 .هب َءاج امب قيدصتلا يف هتمحر نوجريو .ىدهلا نم

 . مهيلع ضرتفا ام اوُدأو «مهيلع مُرُح ام اوقنا نوقتملا : نسحلا لاقو

 «ليللا مايقب الو ,راهنلا مايصب هللا ىوقت سيل :زيزعلا دبع نب رّمْع لاقو
 هللا ضرتفا ام ٌءادأو .هللا مرح ام كرت هللا ىوقت نكلو .كلذ َنْيَب ايف طيلختلاو

 .ريخ ىلإ ٌريخ وهف ءاريخ كلذ دعب َقْزَر نمف

 وجرت هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب لمعت نأ ىوقتلا :بيبح نب ٌقلط لاقو
 . هللا ٌباقع ٌفاخت هللا نم رون ىلع هللا ةيصعم كرتت نأو هللا باوث

 لاقثم نم هيقتي ىتح ٌدبعلا هللا يقتي نأ ىوقتلا مامت :لاق ءادردلا يبأ نعو

 س ناجحا حوكير امار نكي نأ یخ لالخ هنأ ىرت اما ضعي کر یک قرْذ

 لاقثم ُلَمعَي نمف: لاقف هيلإ مهريصُي يذلا دابعلل نيب دق هللا نإف «مارحلا نيبو
 ًائيش نرقحت 2 الف ء[مل ال : ةلزلزلا] «هري ارش ةّرذ لاقثم لمعي ْنَمو . هري اريخ ةّرذ

 . هيقتت نأ ٌرشلا نم ًائيش الو «هلعفت نأ ريخلا نم
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 . مارحلا

 ها م سا

 .")(هضرعو هنيدل لارا تاهّبشلا یقتا نم» :ثيدحو . (7١)(سأب هب اهي ارا

 حيحشلا كيرشلا نم هسفنل ةبساحم ٌدشأ يقتملا :نارهع نب نحيف لاقو

 .هكيرشل

 : نارمع لا7 «هتاقث ىح هللا وقتا : ىلاعت هلوق يف دوعسم نبا لاقو

 .رفكي الف ءركشُي نأو «ىسني الف ءركذُيو « یصعُ الف < . عاطي نأ : لاق ]°۲

 ی و و ا و كاملا يرق
 . تاعاطلا

 . مدقت (۱)

 . مدقت (۲)

 نم هاور دقف «فوقوم ۲۹٤/٥ «كردتسملا» يف يذلا نأ عم هللا همحر فلؤملا لاق اذك (۴)

 هللا يضر «دوعسم نب هللا دبع نع « ليحارش نب ةرم نع «ديبز نع «رعسم نع نيقيرط
 رکذیو ىصعُي الف عاطُي ْنأ» :لاق . «هتاقث ىح هللا وقتا : لجو زع هللا لوق يف «هنع

 .«ىسني الف

 نع «يبايرفلا دمحم نب فسوي قيرط نم )۸٠٠۴( «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 . «رفکی الف ركشي ْنأو» : هنتم يف دازو «دانسإلا اذهب نايفس

STE 



 هتانكسو هتاكرح ف هللا رماوأل هبلقب دبعلا ركذ : : ىسني الف 00 ىنعمو

 .اهبنتجيف هلك كلذ يف هيهاونلو ءاهلثتميف اهلثتميف هتاملكو

 ةريره وبأ لاق امك تامّرحملا باتتجا ىلع يوقلا لامعتسا بلغ دقو

 فيكف :لاق «معن :لاق ؟كوش اذ ًاقيرط تذخأ له :لاقف .ىوقتلا نع لئسو
 : لاق ,هنع ترصق وأ ءهتزواج وأ .هنع تدع كوشلا تيأر اذإ :لاق ؟تعنص

 :لاقف زتعملا نبا ىنعملا اذه ذخأو .ىوقتلا كاذ

 ی ا ا اک ا 8

 ىي ام رْذَحَي كوشلا ض ا قوف e عا

 ىصخلا ّنم لاَبِجلا نإ E EE ال

 ُمامت : هللا دبع نب نوع لاق « يقتي مث ىَقّتُي ام ُدبعلا ملعي نأ :ىوقتلا لصأو

 اهنم َمِلُع ام ىلإ اهنم ملعُي مل ام ٌملع يغتبت نأ ىوقتلا

 ال نم ًايقتم نوكي فيك : لاق . سينخ نب ركب نع ّيخركلا ٌفورعم ركذو
 تنك اذإو ءابرلا تلكأ يقتت نسحت ال تنك اذإ : ٌفورعم لاق مث ؟يقتي ام يردي

 بعضو يقتت نسحت ال تنك اذإو «كرصب ضع ملف ةأرما كتيقل يقتت نسحت ال

 دق نما تیار اذإ» : ةملسم ن نيادمتملا هك لا لوو كنا اع كبح

 اذه يسلجمو :فورعم لاق مث «أدحأ هب ٌبرضاف ٌكْفيس ىلإ | دمعاف «ٌتْفلتخا

 ناك انهاه ىلإ دجسملا نم يعم مكئيجمو : لاق مث ُهَيقتن نأ انل يغبني ناك هلعل

 ؟“«عباتلل ةلذم عوبتملل ةنتف هنإ» :ثيدحلا يف ءاج سيلأ ‹ هيقتن نأ انل ىغبني

 ةبيش يبأ نبا هاور ةملسم نب دمحم ثيدحو 5”, «ءايلوألا ةيلح» يف هلوطب ربخلا )0(

 وأ تباث نع ةملس نب دامح نع نوراه نب ديزي نع )۳۹٦۲( هجام نبا هنعو ال1

 = ةملسم نب دمحم ىلع تلخد :لاق ةدرب يبأ نع ركبوبأ كش «ناعدج نب ديز نب يلع

-- 



 تأف كلذك ناك اذإف «فالتخاو ٌةقرُو نتف ٌنوكتس اهّنإ» :لاق لي هللا لوسر نإ :لاقف

 ينم وأ ةثطاخ دي كيتأت ىتح كتيب يف سلجا مث «ٌعطقني ىتح ٌةبرضاف ا كف

 3ك هللا لوتمر لاق ام تلف تعفو دقق فاق

 قيرط نم ناك نإ حيحص دانسإ اذه )۲٤۷(: «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاق

 . ينانبلا تباث نع ةملس نب دامح

 نع دامح نع امهالك «لمؤمو نوراه نب ديزي نع ٤۹۳/۳ دمحأ هاورو :تلق

 .فيعض ديز نب يلعو «ةدرب يبأ نع ناعدج نب ديز نب يلع

 نع يفقثلا دمحم نب ديعس نع ٤٤٥/۴ «تاقبطلا» يف دعس نب دمحم هاورو
 اذكو فيعض دمحم نب ديعسو .ةملسم نب دمحمو ملسأ نب ديز نع « عفار نب ليعامسإ

 . عفار نب ليعامسإ
 نسحلا نع ناسح نب ماشه انربخأ «نوراه نب ديزي نع ٤٤٤/۳ دعس نبا هاورو

 ءاولتوق ام نيكرشملا هب لتاق» :لاقف ًافيس ةملسم نب دمحم ىطعأ ةي هللا لوسر نأ

 «هعطقت ىتح هب هّيرضاف ًادحأ هب تأف ضعب ىلع مهّضعب َلبقأ دق نيملسملا تيأر اذإف

 . «ةيضاق ةينم وأ ةئطاخ دي كيتأت ىتح كتيب يف سلجا مث

 وهف ةملسم نب دمحم نم عمسي مل نسحلا نأ الإ تاقث هلاجر دنس اذهو :تلق

 . عطقنم
 تعمس :تلصلا يبأ نب لهس ينربخأ «بابحلا نب ديز نع 776/85 دمحأ هاورو

 اذه نع كفلخ ام : لاقف هب ء يجف ءةلمسم نب دمحم ىلإ ثغب ًايلع نإ :لوقي نسحلا

 ىدعلا لتوق ام هب لتاق» :لاقف ًافيس الإ يبنلا ينعي «كمع نبا ّيلإ عفد :لاق ؟رمألا
 كتيب مزلا مث ءاهب هبرضاف ةرخص ىلإ هب ْدَمعاف ءًاضعب مهضعب لتقي سانلا تيأر اذإف
 ها لاق اعر فا يم كتان نتج

 يسوألا يراصنألا دلاخ نب ةملسم نب دمحم وه :ةملسم نب دمحمو :تلق

 دهاشملاو ًادحأو ًاردب دهش . لهشألا دبع ينب فيلح شالا لا دعونا يزاخلا

 -هفلختساو «فرشألا نب بعك اولتق نيذلا دحأ وهو كوبت الإ قي هللا لوسر عم اهلك
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 ال هللا لوسر ةيصوو .هقلخ عيمجل هللا ةيصو يه ىوقتلاف .ةلمجلا يفو

 هللا ىوقتب هسفن ةصاخ ىف هاصوأ ةّيرَس ىلع ًاريمأ َثَعَب اذإ ةي ناكو «هتمأل

 ج نيملسملا نم هعم نمبو

 ىوقتب سانلا ىصو رحنلا موي عادولا ةَبَح يف اهب هللا لوسر ّبطخ املو
 . ”مهتمئأل ةعاطلاو عمسلابو هللا

 مكيصوأ» :لاق ءانصوأف عّدوم ٌةَظعوم اهنأك :هل اولاقو «سانلا ٌظَعَو املو

 ىلع باطخلا نب رمع هلمعتساو «هتاوزغ ضعب يف ةنيدملا ىلع ب هللا لوسر =
 لسرأ «ٌلماع هيلإ يكش اذإ رمع ناك ,رمع مايأ لامعلا بحاص ناك وهو « ةنيهج تاقدص

 ب هتقثل مهلاومأ رطش ذخأيل هلامع ىلإ رمع هلسرأ يذلا وهو .لاحلا نيف اديك

 ليقو .ه41/ وأ 45 ةنس ةنيدملاب يفوتو . هنع هللا يضر «نامثع لتق دعب ةنتفلا لزتعاو

 . ١١۲/١-٠١۳ «ةباغلا دسأ» رظنا . كلذ ريغ

 لوق نم وه :تلق «عباتلل ةلذم عوبتملل ةنتف هنإ» ثيدحلا يف ءاج سيلأ : هلوقو

 :لاق ٌسيردإ نبا انثدح .ءالعلا نب دمحم نع ۱۳۲/۱-۱۳۳ يمرادلا ىور دقف «رمع

 لإ تحتل بع نب يبأ ايا :لاق ةلظنح نب ناميلس نع «ةرتنع نب نوراه تعمس

 هاقتاف :لاق ةرّدلاب رمع هبرضف «هعبش «رمع انَقَهَرف .هّملخ يشمن نحنو انمق ماق املف
 ؟عباتلل ةلذم عوبتملل ةنتف ىرت ام وأ : لاق ؟عنصت ام «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ةيعارذب
 هللا يضر ةديرب ثيدح نم )١771( «هحیحص» يف ملسم هاور لوطم ثيدح نم ةعطق )١(
 , هيلع

 نابح نبا هححصو )5١15( يذمرتلاو ۲١۱/۰ دمحأ ةمامأ يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 ش .(غ555)

 (1878)و ("”17)و (۳۱۱) (۱۲۹۸) ملسم ةيسمحألا نيصحلا مأ ثيدح نم هاورو

 ةجح يف بطخي كب هللا لوسر تعمس اهنأ )17١5( يذمرتلاو ٤١۲/١ دمحأو
 اوعيطأو هل اوعمساف عدجم يشبح دبع مكيلع رمأ نإو هللا اوقتا سانلا اهيأ ايد : عادولا

 نابح نبا هححصو . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو «هللا باتك مكل ماقأ ام

(4855). 
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 . ©ذ«ةعاطلاو ٍعْمسلاو هللا ىوقتب

 را : تلق : هريغو "”نابح نبا هجرخ يذلا ليوطلا 1 يبأ ثيدح يفو

 . «هلك رمألا س سأر هنإف هللا ىوقتب كيصوأ» :لاق « ينصوأ هل هللا

 ا :ٌتلق : لاق ‹« يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ”دمحأ مامإلا جرخو

 ,داهجلاب كيلعو «ءيش لك ساز هنإف « هللا ىوقتب كيصوأ» :لاق « ينصوأ هللا

 عامج اهنإف هللا ىوقتب كيلع» :لاق : هظفلو هّريغ هجرخو ««مالسإلا ةينابهر هنإف
 .«ريخ لك

 هللا لوسراي : لاقف دي ىبنلا لاش هنأ : ةطلس: نب ديزي نع ىيذمرتلا يفو

 نوكت ةملكب ينثدحف ,هّرخآ هلأ ينيسني نأ فاخأف ًاريثك ًاثيدح كنم ٌتعمس ينإ
 .(مّلعَت اميف هللا او لاف عادم

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ناك ءاهب نوضاوتي حلاصلا فلسلا لدي ملو

 هّلهأ وه امب هيلع اونثُت نأو هللا ىوقتب مكيصوأ ينإف دعب امأ : هتبطخ يف لوقي

 وهو .باتكلا اذه يف يتأيسو .هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم ةعطق )١(

 .نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 .هيف هجيرخت رظنا . فیعض ثيدح وهو )۳٣۱( مقر (۲)

 كرمأ رس يف هللا ىوقتب كيصوأ» :هظفلو ۱۸٠/١ دمحأ هنم ةعطقلا هذه ىورو

 نيب ضقت الو ةنامأ ضبقت الو ائيش ًادحأ ٌنلأست الو ,نسحأف تأسأ اذإو «هتينالعو

 . جاردو ةعيهل نبا هيفو «نينثآ

 نع «شايع نب ليعامسإ نع «يروباسينلا يشرقلا ديلولا نب نيسح نع ۸۲/۳ (6)
 . يردخلا ديعس يبأ نع .يملسلا كردم نب ليقعو ,يعالكلا ناورم نب جاجحلا

 ةريغصلا» يف يناربطلاو )٠٠٠١( ىلعي يبأ دنع رخآ قيرط هلو «نسح دنس اذهو

 .هب ىوقتي (4544)

 هيوار عوشأ نب ورمع نب ديعس لسرم يدنعوه لصتمب هدانسإ سيل : لاقو (۲۹۸۳) مقر )٤(

 . هكردي مل ةملس نب ديزي نع
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 نا ورع هللا نإف « ةلأسملاب فاحلإلا اوعمجتو ‹ ةبهرلاب ةبغرلا اوطلخت نأو

 ا او تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنا : لاقف «هتیب لهأو ايركز ىلع

 ع4 : ءايبنألا] "74 نيعشا انل اوناكو و

 : هل ّلاق ام لوو «ةيصوب ُءاًصوف «هاعد ,رمع ىلإ دهعو ءةافولا هترضح اّملو
 .رمع اي هللا قنا

 ء لجو رع هللا ىوقتب كيصوأ ينإف ءُدعب امأ : هللا دبع هنبا ىلإ ُرَمَع بتكو ۰
 ٌبصن ىوقتلا لعجاف «هداز هركش ْنّمو «هازج هضرقأ نمو «هاقو هاقتا نم هنإف

 . كبلق ءالجو كينيع

 هلا ىوقتب كيصوأ : هل لاقف ءس ىلع اجر بلاط يبأ نب يلع لمعتساو
 . ةرخآلاو ايندلا كمي وهو هنود كل ىهتنم الو ءهئاقل نم كل ٌدْب ال يذلا

 ال يتلا لو رع هللا ىوقتب كيصوأ : ن ىلإ ريزعلا دع نب رع هكر
 ںیٹک اهب نيظعاولا ناف E ثمن الو اينما لإ ُمَحرَي الو ءاهَرْيَغ لبقي

 .نيقتملا نم كاّيإو هللا انلعج «ليلق اهب نيلماعلاو

 رع هللا ىوقتب مكيصوأ :لاقو هيلع ىنثأو هللا دمّحف «بطخ يأ املو

 . ٌفلخ هللا ىوقت نم سیلو «ٍءيش لک نم ٌفلَح لجو رع هللا ىوقت ناف 595

 . ناسحإلاو هللا ىوقتب كيضر + لاقف « ينصوأ : ديب نب سنویل لجر لاقو

 .نوُئسحُم ْمُه َنيِذّلاو اونا نيذلا ّعَم هللا ناف
 الف « هللا ىقتا نمف <« هللا قنا :هل لاقف « ينصوأ : ّجحلا ديري لجر هل لاقو

 . هيلع ةشحو

 ةروس ةمتاخب مكيصوأ :لاقف ءانصوأ : هتوم دنع نيعباتلا نم لجرل ليقو

 يف مكاحلا هقيرط نم هاورو 7508/١« ةبيش ۴1 نبال «فنصملا» يف ربخلا )١(

 هدرو «مكاحلا هححصو o/1» «ةيلحلا» يف ميعن وبأو TAT /Y «كردتسملا»

 . فيعض يفوك قاحسإ نب نمحرلا دبع : هلوقب يبهذلا
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 .[178 :لحنلا] «نونسحُم مه َنيِذّلاو اوَقّنا َنيِذلا عم هللا نإ :لحنلا

 ام مركأ اهنإف « هللا ىوقتب كيصوأ :هل خأ ىلإ فلسلا نم ٌلجر بتكو

 بجوأو ءاهيلع كليو هللا انناعأ ,ترخدا ام ٌلضفأو ,ترهظأ ام ٌنيزأو «ٌتررسأ

 .اهياوث كلو انل

 داز ٌريخ اهنإف «ىوقتلاب انَسفنأو كيصوأ :هل 2ع ىلإ مهنم لو بتكو

 لكوت دقف «كبّرهم رش ّلك نمو «كّليبس ريخ لک ىلإ اهلعجاو : ىلوألاو ةرخآلا

 . نوبستحي ال ثيح نم قزرلاو «نورذحي امم ةاجنلاب اهلهأل لجو رع هللا

 :لاقف ءةجاح كلأ : : مكحلل تلق ' ٌجورخلا تدرأ اذإ تنك : ةبعش لاقو

 ,عبتأو تنك امثيح هللا قّناد : لبج َنب داعم للك يبنلا هب ىصوأ امب كيصوأ

 هنأ هك ّيبنلا نعد e ٍءٍنَسَح لحب سالا يتلاخو ءاهخمت ةنّسحلا ةئّيسلا

 . 20( ىنغلاو ةفعلاو يقثلاو ىدهلا كّلأسأ ينإ ملا : : هئاعد يف 4 ناك

 «ًاجرخُم هل ٌلَعجَي هللا یي : نمو : ةيآلا هذه ةا هللا ا وا لاقو

 .«مهتفکل اهب اوذخأ مهلك سانلا نار رذ ابأ اي» :لاق 8 ‹«[۲ :قالطلا]

 ناكل هاري ثيح ةينالعلاو رسلا يف ذ هدارم «تنک امثيح هللا یت راد : : دم هلوقف

 كف :هل لاق وي ّيبنلا ن يأ ثيدح نم انركذ دقو «هنوری ال ثيحو

 كلأسأ» : هئاعد يف لوقي ويب ّيبنلا ناكو «(هتينالعو كا ريب يف هللا ىوقتب

 نم يه ةداهشلاو بيغلا يف هللا ةيشخو ٠ «ةداهشلاو بيلا يف كتيشخ

 . تايجنملا

 )١( ةفعلا لدب «فافعلا» هيفو .دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (۲۷۲۱) ملسم هاور .

 )۲( دمحأ هاور ٩ / »۱۷۹-۱۷۸هجام نباو )٤۲۲۰( «نيسحلا نب سمهك نع ,نيقيرط نم

 «رذ ابأ كردي مل ليلسلا ابأ نأ الإ تاقث هلاجر دنس اذهو «رذ يبأ نع «ليلسلا وبأ انثدح

 . عطقنم وهف
 نب رامع ثيدح نم هريغو 04/۴۳-00 يئاسنلا هاور لوطم حيحص ثيدح نم ةعطق (۳)

 .(9١ا/١1) نابح نبا هححصو «رساي
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 ىحتسا» : هل لاق هي ىبنلا نأ ذاعم نع ليفطلا يبأ ثيدح نم قبس دقو

 هلل ةيشخل بجوملا ديا ا يذ لجر َءايحتسا هللا نم

 «هرهاظو هنطاب ىلع ّعِلْطُم هّنأو «ناک ثيح هاري هللا نأ مَع ْنَم نإف «رسلا يف
 يف يصاعملا كرت كلذ هل بجوأ «هتاولخ يف كلذ رضحتساو «هتينالعو هرسو
 يذلا هللا اوقئاو» : لجو رع هلوقب نآرقلا يف ةراشإلا ىنعملا اذه ىلإو ٌرّسلا
 ١[. :ءاسنلا] «ًابيقَر ْمُكَيَلَع ناك هللا نإ َماَحرألاو هب َنوُلَءاسَت

 ْنَم دهز مارحلا يف مكاّيإو هللا اندّهز : هباحصأل ٌلوقي فلسلا ضعب ناك
 .لاق امك وأ ,هتيشخ نم هكرتف «هاری هللا نأ مِلَعَف «ةولخلا يف هيلع َرَدَق

 ٌةملكو «ةولخ يف ٌعرولاو ءةّلق نم ُدوجلا : ةثالث ءايشألا ٌرعأ : يعفاشلا لاقو
 . فاخُيو ىجرُي نم دنع ٌّقحلا

 يذلا هللا ىوقتب كدا دعت اه هل خأ ىلإ ظعاولا كامسلا نبا بتكو

 لك ىلع كلاب نم هللا لعجاف ,كتينالع يف كُبيقرو كتريرس يف كيجن وه

 7 ملعاو .كيلع رد «كنم هبرُق ردقب هللا فخو «كراهنو كليل يف كلاح
 فريغ كلُم ىلإ هكلم نم الو هريغ ناطلس ىلإ هناطلس نم رخت سيل هنيعب
 . مالسلاو كلجو هنم رثكيلو «كرذَح هنم مظعيلف

 مكلاب ام : 00 اا يع ىلإ نام لا ىحوأ :دلجلا وبأ لاقو

 متنأف ,مكارأ ال ينأ نورت متنك نإ 0 يج نم بونذلا نورتست
 ؟مكيلإ الا نوهأ ينومتلعج ملف مكارأ ينأ نورت متنك نإو «يب نوكرشم

 هنم يحتساو «كيلع هتردق ردق ىلع هللا بفخ : لوقي درولا نب ُبيهو ناو
 نوهأ نوكي نأ هللا قا :لاقف « ينظع :لجر هل لاقز «كنم هبرق ردق ىلع

 هينيع رقت مل ْنَم محرت كارتأ لوفي فلسا نضع ناك كيلا نيرظاحلا

 ؟ةاريغ هارت نيع ال نأ ملع ىتح كتيصعمب
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 نيع نم كل ُفّضَت مل ةيصعملا ٌتبكر ثيح تنك نإ مدآ نبا : مهّضعب لاقو

 كءايح هنم يحتست ملو «ٌةتيصعم كل ْثَفَص هدحو هللاب ٌتولخ املف ‹كيلإ ةرظان

 دقف «كاري ال هنأ تننظ تنك نإ :نيلجر ٌدحأ الإ تنأ ام «هقلخ ضعب نم

 هقلخ فعضأ نم كعنم ام هنم كعنمي ملف كاري هنأ تملع تنك نإو «ترفك

 . هيلع تأرتجا دقل

TT لاقف O 
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 نيأف :تلاق .ٌبكاوكلا الإ اناري ام :اهل لاقو «ةيبارعأ مهضعب دوار
 و و

 ؟اهبكوكُم

 امكاري هللا نإ :لاقف اهملكُي ةأرما عم ًافقاو الجر ردكنملا نب دمحم ىأر

 .امكايإو هللا انرتس

 دينجلا لكّسو .ٌبرلا برقب بلقلا ملع ٌةبقارملا : يبساحملا ٌثراحلا لاق

 كرظن نم قبسأ كيلإ هللا رظن نأ كملعب :لاق ءرصبلا ضغ ىلع ُناعتسُي امب

 :ٌدشني دمحأ مامإلا ناكو .هرظنت ام ىلإ

 ُبيِقَر ّيَلَع لق نكلو َتوَلَخ لقت الف ًاموي ردا تولخ ام اذإ
 هك EN, EC ل

 دشني كاملا نبا ناكو

 ةئس ىفوتملا يلجعلا حيبص نب دمحم سابعلا وبأ ظاعولا ديس ةودقلا دهازلا وه ةقز

 . ۳۲۸/۸-۳۳۰ «ءالبنلا مالعأ ريس» يف مجرتم ه(۱۹۳)
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 اتينا ةَوْلَخلا يف هللاو تاتا بدلا نمدعاب
 کا: لوط وب اا ةر نمت رغ

 ىلإ هدشرأ ةينالعو ارس هللا ىوقتب اذاعم ىّصو امل ةي ّيبنلا نأ دوصقملاو
 نم ةبيه يذ ٍلجر نم يبحتسي امك هللا نم ّيبحتسي نأ وهو كلذ ىلع هنيعُي ام

 يبحتسيف هيلع هعالطاو هنم هللا برق هبلقب ًامئاد ٌرعشتسي نأ كلذ ىنعمو . هموق

 هيلإ هرظن نم

 مدقف لمَ ىلع هثعب دق رمع ناكو ڈا لا هب ءاّصو ام اعم لما دقو
 قيضي نم : ينعي «طغاض يعم ناك :لاقف هّتأرما هتبتاعف «ءيش هعم سيلو
 نأ هئأرما تنظف « لجو رع هنر ذاعم دارأ امنإو عيش دا ينعنميو « يلع

 . سائلا ىلإ هوكشت هوكشت تماقف او ع كعب ندع

 نيذلا نينسحملا نم وهف ابلاغ وأ ًامئاد الاح ماقملا اذه هل راص نمو
 شحاوفلاو مثإلا ٌرئابك نوبنتجي نيذلا نينسحملا ن نمو «هنوری مهنأك هللا نودبعي
 .ّممللا الإ

 ميظع ريثأت هلو ءناميإلا لامك ٌةمالع وه رسلا يف هللا ىوقتف ةلمجلا يفو
 ا ام» :ثيدحلا يفو ا و يف ًءانثلا هبحاصل هللا ءاقلإ يف

 اذه يوُر )رشف ارش نإو «اريخف اريخ نإ ةينالع اهءادر هللا هلا لإ رس

 . هلوق نم ٍدوعسم نبا نع يورو ءأعوفرم
 نب دماح هدنس يفو «نايفس نب بدنج ثيدح نم (۱۷۲) ةريبكلا» يف يناربطلا هاور (1)

 ينولجعلا هركذ اميف «صالخإلا» يف ايندلا يبأ نبا هاورو «دحاو ريغ ذك يزوربلا مدأ

 نم ميعنوبأو «(17174) ىلعيوبأو 278/7 دمحأ یورو «نامثع نع «افخلا فشك» يف
 نأ ول» :ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع « مثيهلا يبأ نع « جارد نع «ةعيهل نبا قيرط
 .«ناك نم ًانئاك سانلل هلمع جرخل .ةوك الو باب اهل سيل ءامص ةرخص يف لمعي مكدحأ
 . مثيهلا يبأ نع هتياور يف جارد اذكو فيعض ةعيهل نباو
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 ولخي «رعشي ال وهو نينمؤملا ٌُبولق هنعلت نأ مكُدحأ قيل : ءادردلا وبأ لاقو
 .نينمؤملا بولق يف ضغبلا هل هللا يقليف « هللا يصاعمب

 هيلعو حبصيف ٌرسلا يف ٌبنذلا بيصُيَل لجرلا نإ : ٌئميتلا ٌناميلس لاق

 ىلإ ٌءيجي مث « هللا نيبو هنيب اميف بنذلا بنذيل دبعلا نإ :هريغ لاقو .هتلذم

 ّقحلا هلإلا دوجو ىلع ةلدألا مظعأ نم اذهو «هيلع كلذ رثا نوريف «هناوخإ

 « لماع لمع هّدنع عيضي الو «ةرخآلا لبق ايندلا يف لامعألا تاّرذب يزاجملا

 هنإف هللا نيبو هنيب ام حلصأ ْنَم ٌديعسلاف ءراتتسا الو باجح هتردق نم عفني الو

 ٌدماحم سمتلا نمو «قلخلا نيبو هنيب ام هللا حلصأ هللا َنيبو هنيب ام حلصأ نم

 . اماذ هل سانلا نم هدماح داع هللا طخسب سانلا

 نم حيبقلاب زرابو «هلمع حلاص سانلل ىدبأ نم ٌرساخلا :ناميلس وبأ لاق

 .ديرولا لبح نم هيلإ ٌبرقأ وه

 ناك :لاق حئاسلا رفعج يبأ نع يور ام اذه يف يور ام بجعأ نمو
 .نوبعلي نايبصب وه اذإف « موي تاذ ٌرمف a يري ًارجات دمحم وبأ ٌبيبح

 تيشفأ بر اي :لاقو «هسأر سكتف ءابرلا لآ ءاج دق : ضعبل مهضعب لاق

 دق ينإو نشا ا بر اي :لاقو هلك هلام عمجف عجرف «نايبصلا ىلإ يرس

 ذخأو هلك لاملاب قّدصت «حبصأ املف « ينقتعأف لاملا اذهب كنم يسفن تيرتش

 :ضعبل مهضعب لاق هوأر املف «نايبصلا كئلوأب موي تاذ رم مث ؛ةدابعلا يف
 «ةَرم دمحتو ةّرم مذت تنا بر اي :لاقو ىكبف «دباعلا ٌبيبح ءاج دقف اوتكسا

 . كدنع نم هلكو

 يف ىوقتلاب ًارومأم دبعلا ناك امل ءاهُحمَت ةّئسحلا ةئّيّسلا عبتأو» : لكك هلوق

 ضعب كرتب امإ «ىوقتلا يف طيرفت ًانايحأ هنم عقي نأ نب ال هنأ عم ةينالعلاو ٌرسلا

 هذه هب وحمي ام لعفي نأ هرمأف .تاروظحملا ضعب باكتراب وأ .تارومأملا
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 راهثلا يفر َةالَّصلا مقاو» : لجو رع هللا لاق ةنسحلاب اهعبتي نأ وهو ةئيسلا
 :دوه] «نيركاّذلل 2 كلذ تاثيسلا َنْبِهْذُي تانسحلا نإ ليلا نم ًافلزو
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 ىتأ مث ف ةأرما نم باصأ اجر نأ دوعسم نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 اهأرقف هاعدف «ةيآلا هذه تلزن ىتح يي ٌئبنلا تكسف هل كلذ ركذف ب ّيبنلا

 .(١«ةماع سانلل لب» :لاق ؟ةصاخ هل اذه : لجر لاقف .هيلع

 ةيصولا هذه يف ك ّيبنلا هب ىصو ام لثمب هباتك يف نيقتملا و

 ُتاوُمَّسلا اهْضْرَع ِةنَجو مكبر نم ةرفْغَم ىلإ اوعراَسو» : لجو رع هلوق يف
 ظيغلا َنيمظاكلاو ءارضلاو ِءارسلا يف َنوقفنُي نيل :قيقتملل ُتّدعأ ضرألاو

 اط وا اف ولع اذإ نيدو .نيتسحملا بحي هللاو سانلا نع نيِاَعلاو
 ىلع اوُرصُي ملو لل ب بونا رفعي مو مهيونذل اورفغتشاف هللا اوركذ مه

 اهتځت نم يرجت تانجو مهر ْنم ةرفغُم مُهؤازج كئلوأ نوملعي مهو وُلَعَف ام
 ##1-١5[. :نارمع لآ] «نيلماَعلا ا واي يدنا زاولالا

 .ظيغلا مظكو .قافنإلاب مهيلإ ناسحإلاب قلخلا ةلماعمب نيقتملا فصوف

 ةياغوه اذهو .ىذألا لامتحاو ىىدنلا لذبب مهفصو نيب عمجف .مهنع وفعلاو

 ولع اذإ» : مهنأب مهفصو مث .ذاعمل لَك ّيبنلا هب ىصو يذلا قلخلا نسح

 ّلدف ءاهيلع اوُرصُي ملو 4 مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مُهَسفنأ اومَّلَظ وأ ةشحاف
 ُملَظ يهو رئاغصو . شحاوفلا يهو رئابك ًانايحأ مهنم ْعَقَي دق نيقتملا نأ ىلع

 هنورفغتسيف ءاهعوقو َبَقَع هللا نوركذي لب ءاهيلع نوّرصُي ال مهنكل «سفنلا

 .رارصإلا كرت يه :ةبوتلاو ءاهنم هيلإ نوبوتيو
 امو .هماقتناو هشطب ةّدشو هتمظع اوركذ : يأ # هللا اوركذ#» : هلوق ىنعمو

 )١( ملسمو (54817) يراخبلا هاور )۲۷۹۳( )٤۲( .
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 لاخلا يف قجرل مهل كلذ بجويف «باقعلا نم ةيصعملا ىلع هب دعوت

 ٌفئاط مهسَم اذإ اقا َنيِذْلا نإ : ىلاعت هللا لاقو «رارصإلا كرثو رافغتسالاو

 7١١[. :فارعألا] «نورصُئُم ْمُه اذإف اورُكَّذَت ناطيشلا نم

 ينإ بر :لاقف «ًبنذ دبع َبَْدأد :لاق لكي ينل نع "”«نيحيحصلا» يفو
 ذخأيو «بنذلا رفغي ابر هل نأ يدبع َمِلَع : هللا لاقف يل رفغاف ًابنذ تلمع
 - :ةعبارلا يف لاق نأ ىلإ  رخآ ًابنذ بنذأ مث «يدبعل ترفغ دق «بنذلاب

 يفو . هنم رفغتسا ًابنذ بنذأ املك لاحلا هذه ىلع ماد ام ينعي «ءاش ام لمعيلف
 » :لاق ل ّيبنلا نع هنع هللا يضر قيَّدصلا ركب يبأ ثيدح نم ©>يذمرتلا

 . «ةرم َنيِعْبَس مويلا يف داع ولو رّفْغَتسا نم ٌرصأ

 اي :لاقف لك ّيبنلا ىتأ الجر نأ رماع نب ةبقُم ثيدح نم ”مكاحلا رخو

 رفغي» :لاق «هنم ٌرفغتسي مث :لاق ««هیلع بتکی» :لاق «بنذُي انّدحأ هللا لوز

 رفغتسي مث :لاق ««هیلع بتكي» :لاق «بنذیف دوعيف :لاق ««هیلع باتیو «هل
0 3 2 

 . «اولمت ىتح هللا لمي الو «هیلع باتيو «هل رفغي» :لاق .بوتيو هنم

 ءاج :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع بفيعض ٍدانسإب «9يناربطلا جرخو

 «بونذلل ٌفارقم لجر يْنإ هللا لوسر اي :لاقف لي ّيبنلا ىلإ ثراحلا نب ُبيبح

 َتبنذأ املكف» :لاق .ُدوعأ مث .ٌبوتأ :لاق ,«ٌلجو رع هللا ىلإ بتف» :لاق

 اي كبونذ نم ٌرثكأ هللا وفعف» :لاق «يبونذ ٌرثكت ًاذإ هللا لوسر اي :لاق ««ْبَمف

 .ةريره يبأ ثيدح نم (7168) ملسمو )/6٠01/( يراخبلا )١(

 «بيرغ ثيدح اذه :لاقو ركب يبأل ىلوم نع .ةريّصن يبأ قيرط نم (”084) مقرب (۲)

 )١815(. دواد يبأ ننس يف وهو . يوقلاب هدانسإ سيلو

 يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو )۳( ١/55.,

 .ءيش هظفح يفو ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع هدنس يف نأ عم

 . فيعض وهو ناوكذ نب حون هيفو ۰۲۰۰/۱۰ «عمجملا» يف امك )٤(
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 فيعض دانسإب ًاعوفرم نسا ثيدح نم هانعمب هجرخو . «(ثراحلا نب بيبح

 .اهنم هّبلق َلجَوف ءاهّلِمَع ةئيطخ ركذ نم :لاق «ورمع نب هللا دبع نع هدانسإبو
 . "اهاحمي ىتح ٌءيش اهسبحي مل هللا رفغتساو

 5 عبو ٌثع + 2 1
 «باوت 7 نتفم لک مكرايخ ˆ لاق يلع نع هدانسإب ايندلا أ نبا یورو

 هللا رفغتسي :لاق ؟داع نإف :ليق «بوتيو هللا رفغتسي :لاق ؟داع نإف :ليق

 ىتح : لاق ؟ىتم ىتح : ليق «بوتیو هللا رفغتسي : لاق ؟داع نإف : ليق «بوتیو

 يلا وها لظيخلا ةرك

 نمک يذلا نم ٌتئاتلا» : ًاعوفرم دوعسم نبأ ثيدح نم “هجام نبا جرخو

 ردب ابأ تعمس «ةفيلخ يبأ نب رمع انثدح « ىنثملا نب دمحم نع )۳۲٤۹( رازبلا هاورو )١(

 وبأ لاق دقف ردب ابأ الإ تاقث هلاجرو «سنأ نع «تباث نع (يبضلا مكحلا نب راشب وه)

 لاقو «هثيدح نم تسيل ءايشأب تباث نع درفتي : نابح نبا لاقو .ثيدحلا ركنم : ةعرز

 .هب سأب ال هنأ وجرأ : يدع نبا

 . بوتي مث «دوعي مث .بوتي مث بنذلاب هللا هّئجتمي نحتمملا « مركمو مظعمك :نتفملا (؟)
 ءاوغإ نم سأيي ناطيشلا نأ : يأ .ءايعإلاو بعتلا يف ةياغلا غلب يذلا وه :روسحملا (۴)

 . ةبوتلا ىلع مودي يذلا

 )٤( «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (4760) مقر )٠١7401(« «ةيلحلا» يف ميعنوبأو 4/27١١

 «هدنسم» يف يعاضقلا باهشلاو )٠١8( يبأ نع «يرزجلا ميركلا دبع قيرط نم

 عمسي مل ةديبعوبأ ,عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجر دنس اذهو «هعفر دوعسم نبا نع «ةديبع

 بيطخلل«عمجلا ماهوأ حضوم» يفامك  قازرلا دبع هاور دقو «هيبأ نم  ۲١۷/۱نع

 ًافوقوم دوعسم نب هللا دبع نع «ميرم يبأ نب دايز نع «يرزجلا ميركلا دبع نع «رمعم .
 «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هنع هلقن اميف هدهاوشب رجح نبا ظفاحلا هنسحو

 . ۲٣۱ص
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 ٣ ءةوعي مل ءهبونذ نم رفغتسي هبر نم انّدحأ ييحتسي الأ : نسحلل ليقو

 نم'اولمت الف .هذهب مكنم ٌرفَظ ول ٌناطيشلا دو :لاقف «دوعي مث ءهرفغتسي

 نأ : : ينعي «نينمؤملا قالخأ نم الإ اذه ىرأ ام : لاق هنأ هنع يورو .رافغتسالا

 ثيدح نم يورو .27«باؤت نمم نمؤملا» يور دقو «بات بنذأ املك نمؤملا

 .٠٠«هعقر ىلع كله نم ٌديعسف ٌمقار هاو نمؤملا» :ًاعوفرم فيعض دانسإب رباج

 نمو « هللا دّمحيلف «مكنم نسحأ نم :هتبطخ يف زيزعلا دبع ْنب ٌرمع لاقو
 يف هللا اهفظو لامعا اولمعي نأ نم .ماوقأل دب ال هنإف هللا رفغتسيلف ءءاسأ

 «بنذب ملأ ْنَم سانلا اهي : لاق هنأ هنع ىرخأ ةياور يفو . مهيلع اهبتكو « مهباقر

 هللا رفغتسيلف داع نإف «بتيلو هللا رفغتسيلف .ّداع نإف «بتيلو هللا رفغتسيلف

 .يف كالهلا لَك كالهلا نإو ءلاجرلا قانعأ يف ةقوطم اياطخ يه امّنِإف «بتيلو

 . اهيلع رارصإلا

 يلا لاق امك بونذلا نم هيلع رد ام لعفي نأ ذب ال ةبعلا نأ اذه ىنعمو

 ّنكلو . ©(ةلاحم ال كلذ كردم رهف « ىنزلا نم ف مدأ نبا ىلع بتك» : هلل

 نإف ءرافغتسالاو ةبوتلاب هاحمو «بونذلا نم هيف عقو امم ًاجرخم دبعلل لعج هللا

 .كله .بنذلا ىلع ٌرصأ نإو «بنذلا ٌرش نم صلخت دقف «لعف

 : لاق يم ّىبنلا نع ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم ««دنسملا» يفو

 : ظفلب هنع هللا يضر يلع ثيدح نم )٤۸۳( ىلعيوبأو ۸۰/۱ دمحأ نب هللا دبع هاور (۱)

 .فعضلا يف ةياغ هدنسو «باوتلا نّيفملا نمؤملا دبعلا بحي هللا نإ»

 ‹فيعض وهو « يعازخلا دلاخ نب ديعس هدنس يفو «(17/4) «ريغصلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 . تاقث هلاجر ىقابو

 )۲٣٣۲( دواد وبأو )۲٣۷٣( ملسمو (5517)و (574) يراخبلا ءاور تیت ماتت وک

 . ةريره يبأ ثيدح نم

 )٤(  116/7«درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو « حيحص هدانسإو ) )۳۸١ديمح نب دبعو ˆ
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 نيذلا نيّرِصُملل ليو . لوقلا عامفأل ليو ءمُكلْرَفغُي اورفغاو ءاومَحرُت اوُمَحراد
 عمقلاك هانذأ تناك نمب لوقلا ٌعامقأ رسفو «نومَلْعَي ْمُّهو اولعف ام ىلع نورصُي
 جرخ هنذأ يف كلذ نم ءيش لخد اذإف ,ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا نم عمسي امل

 1 «)عمس امم ءيشب عفتني ملو .ىرخألا نم

 «ةثيسلا كلت نم ةبوتلا ةنسحلاب دارُي دق «ةنَسَحلا ةّنيَسلا عبنأ» : لكي هلوقو
 ليسارم نم ايندلا يبأ نبا هجرخ لّسرم ثيدح يف ًاحيرص كلذ درو دقو
 امهللا قتاذاعماي» : لاق نميلا ىلإذاعمثعبا ملوك يِنلا نأ ”ريسج نبي محم

 لك دنع لجو رع هلا ركذاو «تقطأ ام لجو رع هلل كت كتوقب لمعاو «تعطتسا

 ةينالع نإو ٌرسف ا نإ «ةبوت هدنع ثدحأف د تثدحأ نإو «رجحو ةرجش

 : ةداتق لاقو .ذاعم نع فيعض ٌرخآ هجو نم هانعمب "”ميعن وبأ هجرخو . (ةينالعف

 َتأسأ اذإو «ةريرس يف ةنسح نسحأف «ةريرس يف ٌةئيس تأسأ اذإ :ناملس لاق

 لمتحي اذهو .هذهب هذه َنوكت يكل «ةينالع يف ةنسح نسحأف «ةينالع يف ةئيس

 .اهنم معأ وأ ةبوتلا ةنسحلاب دارأ هنأ

 هيلع باتيوأ هبنذهل رفغيهنإف ,هبنذنمباتنمنأ هباتك يفهللاربخأد قو

 . ۲٣۰/۸-۲٣۹ «دادغب خيرات» يف بيطخلاو .(۳۲۰) «بختنملا» يف >

 فورظلا سوؤر يف كرتُي يذلا ءانإلا وهو : علضك «عمق عمج عامقألا :ريثألا نبا لاق )١(

 «هنوعي الو ,لوقلا نوعمتسي نيذلا عامسأ هبش «ناهدألاو ةبرشألا نم تاعئاملاب المثل

 ًازاجم اهيلع رمي هنأكف ءاهيف غرفي امم ًائيش يعت ال يتلا عامقألاك هب نولمعيو هنوظفحيو
 :لوقتو :«ةغالبلا ساسأ» يف يرشخمزلا لاقو ءًازايتجا عامقألا يف بارشلا رمي امك
 . عامقأ يه امنإ عامسأ مكل ام

 يف 7٠١6/8 دعس نبا هركذ .يلفونلا لفون نب يدع نب معطم نب ريبج نب دمحم وه )۲)

 ءةئملا سأر ىلع تام بسنلاب فراع ةقث وهو ةنيدملا لهأ يعبات نم ةيناثلا ةقبطلا

 . ننسلا باحصأو ناخيشلا هثيدح ىور

 . ۲۲۰/۱-۲۲۱ «ةيلحلا» يف (۳)
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 وسلا َنوُلمعَي َنيذَلل هللا ىلع هولا امنو : ىلاعت هلوقك «ةريثك عار يف

 : هلوقو ١۷[« :ءاسنلا] 4 مهيلع هللا ٌبوت وتب كئلواف بيرق ْنِم نوبوتي 32 د ةَلاهجِب

 كَ نإ اوحلضأو كلذ دعب نم اوات م ؟ ةلاَهَجب ء هوسا اوَِع نذل كر نإ مث

 َلِمَعو َنْمآو َباَت ْنَم الإ : هلوقو م5 ا «ميحَر رول اهدعب نم

 : هلوقو «[۷۰ :ناقرفلا] تانسخ مهتاثيس هللا لدبي كعلوأف ًاحلاَص المع

 ب{ : هلوقو «[487 : هط] «ىدتها ْمناحِلاَص َلَِعو نْمآو َباتْنَمِل رام ينإو»

 : ميرم] ايش َنوُمْلَظُي الو د جلا َنوُلخدَي كئلواف ًاحلاَص ٌلِمَعو ماو تا نك

 اورفختساف هللا اورَكذ مهنا اومَلَظ وأ ةشحاف ولع اذ نيدو : هلوقو ١

 .نيتيآلا ١8[ :نارمع لآ] هللا الإ َبونذلا رفغي ْنَمو مهبونذل

 :لاق سنأ نع «تباث نع «ناميلس ُنِب ٌرفعج انربخأ :قازرلا دبع لاق
 اومَّلَظ وأ ةّشحاف اوُلَعَف اذإ نيذُلاو :ةيآلا هذه تلزن نيح سيلبإ نأ لقلب

 ."ىكب «ةيآلا ٠۴١[ :نارمع لآ] «ْمِهبونَذِل اورْفَْتساَف هللا اوُرَكَذ مُهَسُفْن

 .")اهيف امو ايندلا نم بونذلا لهأل ريخ ةيآلا هذه :لاق دوعسم نبا نع ىورُيو

 تارافك يف ليئارسإ ينبل لعج ام ناكم ةيآلا هذه هللا اناطعأ : نيريس نبا لاقو

 . مهبونذ
 لاق :لاق ةيلاعلا يبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «يزارلا رفعج وبأ لاقو

 : هلك ُنبنلا لاقف «ليئارسإ ينب تارافكك انثارافك تناك ول هللا لودر اين لجو

 ونب تناك «ليئارسإ ينب ىطعأ امم ريخ هللا مكاطعأ ام - ا - اهيغبن ال مهللا»

 نإف .اهترافكو هباب ىلع يوكو اهدجو .ةئيطخلا مهدحأ باصأ اذإ ليئارسإ

 امف .ةرخآلا يف ًايزخ هل تناك اهرفكي مل نإو ءايندلا يف ًايزخ تناك اهرفك

 (YVA®Y)> يربطلا ريرج نبا هاور )١(
 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 هتبسن دازو ۳۲۹/۲

 . ديمح نب دبعو «قازرلا دبع ىلإ

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ ةفز
 .رذنملا نبا ىلإ هبسنو <

- ۷ - 



 هَسفن ْملظَي وأ اءوُس لمعي ْنَمَوظ :لاق ليئارسإ ينب ىطعأ امم ٌريخ هللا مكاطعأ .
 ١١١[. :ءاسنلا] "2ًاميحَر ًاروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث

 4جَرَح نم نيّدلا يف مكيلع َلَعَج ام : ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاقو
 ةبوتلا نم دمحم ةمأل هللا لعج امو 3 مالسإلا ةعس وه :لاق ل[ : جحلا]

 . 9ةرافكلاو

 تتار هوست فا ىلإ با قم نأ قاع ل دع نفوسنا ةه فاو

 مالسإ لوبقب عطقُي امك «هتبوت هللا لوبقب عطقُّي هنإف .هقح يف ةبوتلا ًطورش
 لدي ٌربلا دبع نبا ُمالكو ,روهمجلا وق اذهو .ًاحيحص ًامالسإ ملسأ اذإ رفاكلا

 . عامجإ هنأ ىلع
 تحت اهبحاصو .ىجرُي لب «ةبوتلا لوبقب عطقي ال :لاق ْنَم سانلا َنمو

 َنوُد ام ٌرْفغَيو هب رشي نأ رفعي ال هللا نإ : هلوقب اولدتساو بات نإو ةئيشملا
 ٌلدتسا امبرو «هتئيشم تحت اهلك ٌبونذلا لعجف [44 : ءاسنلا] (ءاشَي نمل كلذ

 نأ ْمُكْبَر ىَسَع ًاحوصت بوت هللا ىلإ اوُبوُ اونمآ نیذّلا ایا ايا : ىلاعت هلوق لثمب
 ٌلِمَعو َنْمآو ٌباَن نم اًمأفط : هلوقبو «[۸ : ميرحتلا] «مُكِتاكيَس ْمُكْدَع َرّمكُي
 ىلإ اوُبوَتو» : هلوقو «[1۷ :صصقلا] «نيحلفُملا َنِم نوي ْنأ ىَسَعف ًاحلاص
 اوفرتعا َنورخآو» : هلوقو ء[١ :رونلا] «َنوحلفت مُكّلَعل نونمؤُملا هيأ اعيمج هللا

 : ةبوتلا] «مهيلع بوي نأ هللا ىَسَع انيس رخآو ًاحلاص الَمَع اوطّلَخ مهبونُدب
 ٠[.

 وبأ ءلسرم وه مث «ظفحلا ءيس يزارلا رفعج وبأو )١17817( يربطلا ريرج نبا هاور )١(

 .لاسرإلا ريثك هنأ الإ ةقث وهو نيعباتلا رابك نم يحايرلا نارهم نب عيفر همساو  ةيلاعلا

 نبا قيرط نم ا/4-/8/5 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هنع هلقن اميف متاح قا نبا هاور (۲)

 . سابع نبا نأ باهش
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 ثيدح يفو «مدنلا يضتقي فارتعالا نأل «بئاتلا 0 يف اذه نأ رهاظلاو

 هللا بات بات مث ءهبنذب فرتعا اذإ دبعلا نإ : لاق يي ّيبنلا نع ةشئاع

 . نيرثكألا لوق حيحصلاو «((هيلع
 عطقي مل «عمطأ اذإ ٌميركلا نإف .عطقلا مدع ىلع ُلدت ال تايآلا هذهو

 هلقن «ةبجاو هللا نم «ىسع» نإ : سابع نبا لاق انه نمو امل هئاجر نم

 : ظفلب ا لمعلاو ناميإلا ٌءازج درو دقو .(ةحلط يبأ نب يلع هنع

 ريانا : هلوق يف امك «هب عوطقم ربغ هنأ للغ كلف لدي مل ءاضيأ ( ىسعا)

 لإ شح ملو ةاكّرلا ىتآو ةالصلا ماو رخآلا .مويلاو هللاب نما س هللا جاسم

 .[1۸ :ةبوتلا] نيدتهملا نم ا نأ كئلوأ ىسعف هللا

 نمم بئاتلا ُنِإف «[48 :ءاسنلا] «ًءاشَي ْنَمِل كلذ َنوُد ام ٌرفْغَيوط : هلوق امأو

 .هباتك نم ةريثك عضاوم يف كلذب ربخأ امك .هل َرفغي نأ ءاش

 نم معأ وه ام «ةنسحلا يلا عبتأ» : كي ّيبنلا لوق يف ةنسحلاب داري دقو

 نإ ليلا نم الو راهنلا يفرط ةالَّصلا مقاول : : ىلاعت هلوق يف امك «ةبوتلا

 لجرلا نأ ذاعم ثيدح نم يور دقو 14 : دوه] (تائيسلا َنْبِهْذُي تانسحلا

 . 0 يّلصُيو اشا ايب يبنلا هرمأ ةيآلا هذه هببسب تلزن يذلا

° 

 )١( يراخبلا هاور )٤۱٤۱( دمحأو (۲۷۷۰) ملسمو (60!4)و ٩/۱۹۹ .

 . هري مل هنإف « ةلسرم سابع نبا نع هتياور ةحلط يبأ نب يلعو )٠٠٠٠١( ريرج نبا هاور (۲)

 نيقيرط نم (۱۸۹۸۲)و (185178) يربطلاو (”117) يذمرتلاو ۲٤٣٤/٥ دمحأ هاور (*)

 لاق ؛لبج نب ذاعم نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع
 نم عمسي مل ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ‹«لصتمب هدانسإ سيل ثيدح اذه : يذمرتلا

 مالغ ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو رمع لتقو «رمع ةفالخ يف تام لبج نب ذاعمو ءذاعم

 .رمع نع ىور دقو نينس تس نبا ريغص
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 نم هجام ُنباو ,يئاسنلاو «يذمرتلاو .دواد وبأو ءٌدمحأ ٌمامإلا جرخو
 ٌُبْنَذُي لُجَر نم ام» : لاق ب ّيبنلا نع «هنع هللا يضر قيّدصلا ركب يبأ ثيدح
 :ةيآلا هذه أرق مث «هل هل رقع الإ هللا فغتسي مث < ءيلصُي مث رّهطتيف وقي مث ًابنذ

 لآ] «مهبونُذل اورفْغَتساف هللا اوركذ ىا اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ َنيذّلاو»

 .(17[0*ه :نارمع

 لكك هللا لوسر ٌتيأر :لاق مث ءأضوت هنأ َنامثع نع "”«نيحيحصلا» يفو
 ال نيتعكر ىّلص مث اذه يثوضو وحن أضوت ْنَم :لاق مث اذه يئوضو وحن أضوت
 .«هبنذ نم ْمّدقت ام هل رف E د

 ل هللا وسر ت تعمس :لاق ءادردلا يبأ نع ۳ (دمحأ مامإلا دنسم)) يفو

 امهيف ٌنسحي ب ًاعبرأ وأ نيتعكر ىّلصف ماق مث ولا ّنسحأف ًأضوت نم» :لوقي
 . «هل َرْفُغ هللا رفغتسا مث , عوشخلاو عوكرلا

 , لجر هءاجف هك ىبنلا دنع تنك :لاق ا نع 0« نيحيحصلا » يفو

 )١( دوادوبأو ۳۸۷/۲ ةبيش يبأ نباو 6١23و ۲/۱ دمحأ هاور )١1617١( يذمرتلاو )05.*(

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو )٤۱٤( و)٤۱۷(« هجام نباو )١848(, ركب وبأو

 نابح نبا هححصو (١٠)و (4) ركب يبأ دنسم يف يزورملا )5377(.
 نبا ظفاجلا لاق «هسفن امهيف ثدحيو : هلوقو .(۲۲۷) ملسمو )164(9)١154( يراخبلا (۲)

 «ثدحي» :هلوق نأل ءهعطق ءرملا نكميو .هعم سفنلا لسرتست ام هب دارملا :رجح

 وفعم كلذف .هعفد رذعتيو «سواسولاو تارطخلا نم مجهي ام امأف م اسكت يضتقي

 . هن

 . نسح ثيدح وهو )۱۸٤۸( «ءاعدلا باتك» يف يناربطلا هاورو ١٥٤و )۳( ٦/٤٤۳

 هانعم دحلا اذه : يوونلا لاق «أدح تبصأ» : هلوقو )۲۷٦٤( ملسمو (1۸۲۳) يراخبلا )٤(

 ولو ةالصلا اهترفك اهنأل ,رئاغصلا نم انه يهو ريزعتلل ةبجوملا يصاعملا نم ةيصعم

 .ةالصلاب طقست مل هل ةبجوم ريغ وأ دحل ةبجوم ةريبك تناك
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 «هنع هلأسي ملو :لاق ىلع همقأف ًادح تبصأ ينإ هللا وسر اي :لاقف

 هيلإ ماق ةالصلا لل ٌنبنلا ىضق املف اك ّبنلا عم ىلصف ٌةالصلا ترضحف

 سيلأ» :لاق هللا باتك ّيف مقأف ًادح تبصأ ين هللا لوسر اي :لاقف ٌلجرلا

 كا كبنذ كل رفع دق هللا نإف» :لاق معن :لاق «؟انعم تيلص دق

 نم “يربطلا ريرج نبا هجرخو .ةمامأ يبأ ثيدح نم هاج ("”ملسم هجرخو

 كم كتدلو امك كتئيطخ ْنِم كّنإف» :لاق هثيدح يفو اما يبأ نع رخأ هجو

 َتانَسَحلا نإ ليللا نم ًافلزو راهّنلا يفرط َةالّصلا مقأوإ» : هللا لزنأو ءهذُعت الف
 ۰ : دوه] «تائيسلا ْنيهذُي

 رهن نأ ول متيأرأ» : لاق ةه ّيبنلا نع ةريرُه يبأ نع لاا ينو

 : اولاق «؟ء يش هنرد نم ىقبي له ٍتارم سمخ موي لك هيف ُلِسَمْعَي مكدحأ بابب
 نهب هللا وحمي سمخلا تاولَّصلا لَم كلذف» :لاق ءءيش هنرد نم ىقبي ال

 . (اياطخلا

 ّنسحأف ًاضوت نم» : لاق هلك ّيبنلا نع .نامثع نع “«ملسم حيحص» يفو

 . (هرافظأ تحت نم جرخت ىتح هدسج نم هاياطخ تجرخ . ًءوضولا

 ءوضولا غابسإ» :لاق « هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟تاجرّدلا هب عفريو ءاياطخلا

 مُكلْذف قالّصلا دعب ةالصلا ٌراظتناو .دجاسملا ىلإ اطحلا ٌةرثكو ؛هراكملا ىلع

 . (طابرلا ُمُكلْذف طابرلا

 )۲۷٣١(. مقر (۱)

 . فيعض هدانسإو (۱۸۹۸۱) (۲)

 5590 ملسمو )٥۲۸( يراخبلا (0

 .(14) مقرب )٤(
 )591١(. مقرب (©)

- ١ - 



 ناضمر ماص ْنَم» : لاق هك ّيبنلا نع ریزش يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 َرْفَغ ءًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نمو «هبنذ نم مَّدقت ام هل ٌرْفُغ ءًاباستحاو ًاناميإ

 . (هبنذ

 ملف «تيبلا اذه جحخ نم :لاق داي ّيبنلا نع ةريره يبأ نع ")مهيفو

 N ويك ةيزنذ ني عرض ب وشفت لو كري

 ) :لاق وي ّيبنلا نع .صاعلا نب ورمع نع (٩ ملسم حيحصا)) يفو

 ام ْمدهَي محلا نإو ءاهلبق ناك ام ٌمدهت ةرجهلا نإو .هلبق ناك ام ُمدهي مالسإلا

 . «هلبق ْناك

 :ءاروشاع موص ىف لاق د لا نع ةداقتق ا ثيدح نم ()هرفو

 ٌبستحأ» : ةفرع موي موص يف لاقو ««هلبق يتلا ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع ٌبستحأو»

 .«هدعب ىتلاو هلبق ىتلا ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع

 لثم» : لاق ويم ّئبنلا نع «رماع نب ةبقع ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 ةقيض عرد هيلم تناك لجر لثمك «تانسحلا لمعي مث «تائيسلا لمعي يذلا

 تكفناف «ىرخأ ةنسح لمع مث ,ةقلح تكفناف ةنسح لمع مث «هتقنخ دق

 . «ضرألا نيل جرخي ىتح ىرخأ

 لكس ني ئيبنلا نأ مَّدقت اميف انركذ دقو لجو رع هللا ٌركذ اياطخلا ٌرْفكُي اممو

 . )۷٥۹( ملسمو (٤۲۰۱)و (۲۰۰۸)و (۱۹۰۱) يراخبلا )١(

 )80"١(. ملسمو (۱۸۲۰)و (۱۸۱۹) يراخبلا (۲)

 )۳( مقر )15١(.
 .(۲) مقر (5)

\fo/ f )6(كرابملا نب هللا دبع ةعيهل نبا نع هيوار نإف « نسح هدنسو  . 
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 . 0(تانسحلا نسحأ یھ : لاق ؟ىه تانسحلا ّنمأ ( هللا لإ هلإ الر :لوق نع

 :لاق نم» :لاق كك ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع “«نيحيحصلا» يفو

 . «رحبلا دبر لثم تناك نإو هاياطخ ٌتطُح «ةرم ةئم هموي يف هدمحبو هللا ناحبس

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نم :لاق لك ّيبنلا نع «هنع "امهیفو

 رم ةئم موي يف ريدق ءيش لک ىلع وهو تيِمُّيو يبحُي ٌدمحلا هلو كلما هل ؛ هل

 تناكو ةة ةه تو ی ل کز «باقر رشع لذع هل تناك

 هب ءاج امم لضفأب ٌدحأ تأي ملو ف ىج كلذ همي ناظيشلا نم رخال

 .«كلذ ْنم لضفأ لمع ٌدحأ الإ

 هلإ الر : لاق دي ّيبنلا نع «ءىناه مأ نع هجام نبا باتكو «دنسملا» يفو

 .««لمع اهقبسي الو ًابنذ كرتت ال هللا الإ

 «قرولا ةسباي ة ةرجشب رم هنأ را يبنلا نع صا نع ( ٌيذمرتلا جرخو

 ر هلإ الو « هللا ناحبسو هلل دمحلا نإ :لاقف فروا رئانتف «هاصعب اهبرضف

 . «ةرجشلا هذه واک امك دبعلا بونذ نم طقاستل ربكأ هللاو « هللا

 ّنِإ» : لاق ا هللا لوو 9 ٍسنأ نع حيحص ٍدانسإب © دمحأ مامإلا هجرخو

 . مدقت (۱)

 .(۲۹۹۲) ملسمو ,.(51508) يراخبلا (۲)

 . (۲۱۹۱) ملسمو .(5407)و (۳۲۹۳) يراخبلا (۴)

 وهو ةزجو ىلوم حلاصو «فيعض وهو يندملا رشعم وبأ هدنس يفو ٤٠٠/١ دمحأ هاور )٤(

 .فيعض وهو روظنم نب ايركز هدنس يفو (۳۷۹۷) هجام نبا هاورو «لوهجم

 «سنأ نع «شمعألا نع « ىسوم نب لضفلا نع «ديمح نب دمحم نع ("ه77) مقرب (ه)
 نينا نع اعام عال فر الو: رف دخ اده لاقز

 . ۱١٥۲/۴۳ «هدنسم» يف (5)
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 ضمنت امك اياطخلا ضفنت ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو « هللا ٌناحبس
 . «اهقرو ةرجشلا

 هك دب تاكل لرب دج ك اذه ىف فيداحالاو

 ركذ نم رتفي ال هناسل نأ الإ ةيصعم نم ىشاحتي ال لجر نع نسحلا لئسو

 .ٌنَسَح ُنوَعَل كلذ نإ :لاقف « هللا

 طي ُهححيبستو هئالص : ةهبش نم ًالام بستكا لجر نع دمحأ مامإلا لسو
 : ىلاعت هللا لاق ,وجرأف .كلذ هب ديري حّبسو ىّلص نإ :لاقف ؟كلذ نم ًائيش هنع
 *٠١[. :ةبوتلا] « ٌمهيلع َبوتَي نأ هللا ىّسع ايس ّرخآو احلاص المع اوطّلخ»

 ُحيرلا طحت امك اياطخلا طحب ةئيطخلا ىلع ُءاكبلا :راتيد نب كلام لاقو

 . سبايلا قرولا

 نم سلاجم ةرشع هب رفك ,ركّذلا سلاجم نم ًاسلجم سلج نم : ءاطع لاقو
 . 7لطابلا سلاجم

 ريمأ نيميلا َبحاص نإ :- نيعباتلا ءامدق نم ناكو  يودعلا سيوش لاقو

 ٌُبحاص دارأف «ةئيس مدا نبا لمع اذإف «لامشلا بحاص ىلع  نيمأ :لاق وأ -

 ناف ةه لعب هلعلا لخفت الا: نيميلا تا هلا لاق اك ذأ لالا

 )١( «ةيلحلا» يف امك همامتو ١7/7 لاق ؟ركذلا سلجم ام : ءاطع نع هيوار نازه وبأ لاق :

 ,قلطت فيكو « حكنت فيكو «موصت فيكو « يلصت فيكو « مارحلاو لالحلا سلجم

 يرتشتو عيبتو .

 نبرمعو ناوزغ نب ةبتع نع ىور يرصبلا داقرلا وبأ يودعلا شايج نب سيوش وه (۲)
 يف يذمرتلا هل ىورو «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «عمج هنع ىور «باطخلا
 . ٠٠٠/۲ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هدروأ اذه همالكو ءًادحاو ًاثيدح «لئامشلا»
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 اي :ناظيشلا لوف «تانسح عست هل بتكو «ةدحاوب ةدحاو ىقلأ «ًةنسح لمع

 . مدا نبا فيعضت كردي نم هليو

 لَك ّيبنلا نع يرعشألا كلام يبأ نع رظن هيف ٍدانسإب ٠ يناربطلا جرخو
 ءاهايإ هيطعيف «كتفيحص ينطعأ :ناطيشلل كلملا لاق ءّمدآ نبا مان اذإ» :لاق

 .ناطيشلا ةفيحص نم تائيس رشع اهب ىحم «ٍةنسح نم هتفيحص يف دجو امف

 دمحيو ةريبكت نيثالثو اثالث ربكيلف مكدحأ ماني نأ دارأ اذإف ا نهبتکو

 ٌبيرغ اذهو «ةئم كلتف «ةحيبست نيثالثو ًاثالث حبسيو «ةديمحت نيثالثو ًاعبرأ هللا

 .ركنم

 :لاق «صرحألا يبأ نع «قاحسإ يبأ نع .شمعألا انثّدح : : عيكو ىورو

 عست موي لَك لمعأ نأ ىلع تحلوُص ينأ ٌثددو : دوعسم َنبا ينعي « هللا دبع لاق

 «تائيطخ عستلا اهب ىحمي ةنسحلا نأ ىلإ هنم ةراشإ اذهو .ةنسحو تائيطخ

 . ملعأ هللاو هب يفتكيف ءةنسحلا باوث نم ٌدحاو ٌفعض هل ٌلْضََيو
 ةحلاصلا ُلامعألا ٌرْفكُت له :امهادحإ :نيتلأسم يف ٌسانلا فلتخا دقو

 ىوس رفكت ال :لاق نم مهنمف ؟رئاغصلا ىوس رفكت ال مأ ٌرئاغصلاو ٌرئابكلا
 رفكي هنأ ءوضولا ىف فلسلا نم هريغو ءاطع نع اذه يور دقو «رئاغصلا

 ءراغصلا تاجارخلا رك هنإ :ءوضولا يف ٌئسرافلا ناملس لاقو ءرئاغصلا

 هجرخ . كلذ نم ٌربكأ رفكت ةالصلاو كلذ نم ٌربكأ رفكُي دجاسملا ىلإ يشملاو

 . ”يزورملا رصن نب دمحم

 نم لعجو «ةبوتلاب دابعلا رمأ هللا نأل ,ةبوتلا نم اهل َّدب الف ءرئابكلا امأو

 lea E ع بالا يسم

 .طلتخا دق
 .(94) مقر ةالصلا باتك يف (؟)
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 ةينب الإ ىدؤت ال ضئارفلاو ءضرف ةبوتلا نأ ىلع ٌةمألا تقفتاو ءًاملاظ بتي مل
 ناكرأ ةيقب ءادأو ,ةالصلاو ءوضولاب فک عقت رئابكلا تناك ولو «دصقو

 هم م

 . عامجإلاب لطاب اذهو .ةبوتلا لآ جتحي مل < مالسإلا

 رانلا هب لخدي ٌبنذ ٍدحأل قبي مل ‹«ضئارفلا لعفب ٌرئابكلا ترک ولف شياو

 ريدا هلع نا هركذام اذه ‹ لطاب وهو ةئجرملا لوق هبشي اذهو ‹ضئارفلاب یت أ اذإ

 هيلع لدعم كلذ ىلع نيملسملا عامجإ ىكحو «دیهمتلا» هباتک يف

 9 : ثيداحأب

 ٌناضمرو ءةَعْمُجلا ىلإ ٌةَعمجلاو .ٌسمخلا ُتاولَّصلا» : ي يبنلا لوق اهنم
 ل a ىف جّرخم وهو «رئابكلا تبنتجا ام َنِهَنيِب امل تارفكُم ناضمر ىلإ
 اهرفكت ال رئابكلا نأ ىلع لدي اذهو «ةريره ضا ثيدح نم 227(نيحيحصلا»

 ضئارفلا هذه

 ٌدحأ :نيلوق ثيدحلا اذه ىنعم يف هريسفت يف ةيطع نبا ىكح دقو

 ضئارفلا هذه ريفكتل طرش رئابكلا تانتجا نأ : - ةنملا لأ روهتج نعد ادو

 . ةيلكلاب ًائيش ضئارفلا يا «بنتجت مل نإف .رئاغصلل

 نكل ‹تدجو نإو ريالا رم الو 3 اقلطم رئاغصلا فک اهنأ : يناثلاو

 نع هاكحو .لوقلا اذه حجرو ءاهيلع رارصآإلا مدعو ءرئاغصلا نم ةبوتلا طرشب

 .قاذحلا

 ٌرصأ اذإ هنأ هدارم ءاهيلع رارصإلا مدعو ءرئاغصلا نم ةبوتلا طرشب : هلوقو

 «بيرغ هاكح يذلا لوألا ٌلوقلاو .ٌلامعألا اهرفكت ملف «ةريبك تراص ءاهيلع

 (۱۷۳۳) نابح نبا هححصو .يراخبلا هجرخي ملو (۲۳۳) ملسم دارفأ نم وه )١(

 .(۲۴۱۸)و
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 ءىرما نم امو :لاق ا ّيبنلا نع «نامثع نع ()(ملسم عحيحص)» يفو

 ةرافك تناك الإ اهعوكرو اهعوشخو اهءوضو ْنسحيف ,ةبوتكم ةالص هرضحت ملسم

 .هّلُك رهدلا كلذو ؛ةريبك تي مل ام بونذلا نم اهلبق امل

 رهطتي ال» :لاق لكي ّيبنلا نع «ناملس نع ©9دمحأ مامإلا «دنسم» يفو

 ىتح تصنيف ةعمجلا يتأي مث .هروهط نسحيف  ةعمجلا موي ينعي - لجرلا

 تبنتجا ام ةلبقملا ةعمجلا نيبو هنيب ام ةرافك ناك الإ .هتالص ُمامإلا يضقي

 . (ةلتقملا

 نع ةريرُه يبأو ٍديعس يبأ ثيدح نم ٌمكاحلاو .نابح باو « يئاسنلا جرخو
 .سمخلا تاولصلا يلصُي دبع ْنِم ام هديب يسفن يذُلاو» :لاق لب ّنبنلا

 ُباوبأ هل حف الإ .بسلا رئابكلا بنتجيو .ةاكزلا حرخُيو .ناضمر ٌموصيو

 ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ مامإلا جرخو .«مالسب لخدا :هل ليق مث ءةنجلا

 ثيدح نم هانعم *مكاحلا جّيخو .«ًاضيأ هانعم نكي ّيبنلا نع «بويأ يبأ

 . ةي ّيبنلا نع .هيبأ نع «ريمع نب ديبع

 ينركذا مدآ نبا : لجو رع هللا ٌلوقي» :ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم ىورُيو

 الا أل كلذ نب اماكن فغا اس راها رخل مو فاس زاهتلا لوا خنت

 . («اهنم بوتت وأ

 )١( مقرب )۲۲۸(.

 . تاقث هلاجرو .49/6 «دنسملا» (۲)

 . )۱۷٤۸( نابح نبا هححصو 2710/1: ۲۰۰/۱ مكاحلاو ۸/٩ يئاسنلا هاور (۳)

 )٤( نسح هدانسإو 41/8 دمحأو ۸۸/۷ يئاسنلا هاور .

 نبا ريغ هقثوي مل نانس نب ديمحلا دبع هدنس يفو «٤/۹٥۲و ٥۹/۱ كردتسملا» يف )٥(

 .رظن هثيدح يف :هلوق يراخبلا نع يليقعلا لقنو .نابح

 = لوسر نع ةريره يبأ نع «نسحلا نع ۲٠۳/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو .فيعض (1)
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 تبنتجا ام نهنيب امل تاراقك سمخلا ٌتاولصلا :دوعسم نبا لاقو

 . «رئابكلا

 هذهل تارافك ّنِهْنإف «سمخلا تاولصلا هذُه ىلع اوظفاح :ناملس لاقو
 .©"ةلتقملا بصت مل ام حارجلا

 اخرت نأ لا تر باهات نأ نالا تاختا جر غ ا لاف

 نلخدتل « ماعلا اهتمعطأو مالكلا اهل َتنلأ نمل هللاوف ,كّمأ رب :لاق «معن : لاق
 بنتجا نمل ةرفخملا هللا دعو امنإ :ةداتق لاقو .تابجوملا تبنتجا ام ةنجلا

 . ©«اورشبأو اودّدسو رئابكلا اوبنتجا» : لاق ةَ ّيبنلا نأ انل ركذو «رئابكلا

 ئابلا ٌرْفكُت ٌلامعألا هذه نأ ىلإ مهريغو ثيدحلا لهأ نم موق بهذو

 هيلع ٌدرلاب «ديهمتلا» باتك يف ّربلا دبع نبا ىنع هاّيإو « يرهاظلا مزح نبا مهنمو
 «لئاقلا كلذ ُلوق الول «بابلا اذه يف مالكلا نع يسفنب ٌبغرأ تنك دق :لاقو

 اهُرمكت اهنأ ىلع ًالاكتا تاقبوملا يف كمهنيف لهاج هب ٌرتغي نأ ٌتيشخو
 . قيفوتلاو ةمصعلا هّلأسن هللاو «ةبوتلاو رافغتسالاو مدنلا نود تاولصلا

 ءوضولا يف ثيدحلا لهأ نم ةفئاط مالك يف اذه لم عقو دقو :ثلق

 اهماق نمل ىجري :لاق «ردقلا ةليل مايق يف رذنملا نبا مالك يف هّلثم عقوو «هوحنو

 ةعاس رصعلا دعبو رجفلا دعب ينركذا مدا نبا اي» : لجو زع هبر نع ركذي اميف م هللا
 . «امهنيب ام كفكأ

 . نسحلا هنعنعو . لوهجمو فيعض هدنس يفو

 . ۲۲٤۲/۱ يزورملل «ةالصلا ردق ميظعت» رظنا )01(

 )٠٠١١(. يناربطلا هقيرط نمو (۷۳۷٤)و )١48( «فنصملا» يف قازرلا دبع هاور (۲)

 وهو «ريبزلا وبأو .فيعض وهو «ةعيهل نبا هيفو ءرباج ثيدح نم ۳۹٤/۳ دمحأ هاور (*)

 . هنعنع دقو «سلدم
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 ضئارفب ىنأ ْنَم نأ مهدارم ناک نإف .اهريبكو اهريغص هبونذ ٌعيمج هل رفغي نأ

 ْمَلْعُي ءاعطق لطاب اذهف ءًاعطق ٌرئابكلا هل رفغت رئابكلا ىلغ ٌرصُم وهو مالسإلا
 مالسإلا يف ًءاسأ ْنَم» : هلكت يبنلا لوق قبس دقو «هنالطب نيدلا نم ةرورضلاب

 نأ نم ٌرهظأ اذهو «مالسإلاو ةيلهاجلا يف هلمعب : ينعي ©)«رخآلاو لّوألاب ّدخأ
 ظفاحو ا ىلع رارصإلا كرت نم نأ لئاقلا اذه دارأ نإو ءِنايب ىلإ َجاتحي

 «كلذب اهلك هبونذ ترم لع اها اع ر لو هو ريع نك قضئارفلا ىلع

 منام مُكذَع رف هنع َنوَهَ ام رئابك اوبيتجَت نإ : هلوق رهاظب ٌلدتساو

 رئابكلا 00 تائيسلا :لاقو 9١"#[. :ءاسنلا] انک ٌداَحْدُم مكلخدنو

 كلذكف ين الو دصق ريغ نم رئابكلا بانتجاب ٌرْفكَ ٌرئاغصلا نأ امكف ,رئاغصلاو
 ريفكتبو ةرفغملاب نيقتملاو نينمؤملا دعو هللا َّنأب كلذل ٌلدتسي دقو ٌرئابكلا
 «نيقتملا نم اذُه راص دقو «نآرقلا نم عضوم ريغ يف ٌروكذم اذهو ءتاّيّسلا

 ءٍدصقو ةن ىلإ جاتحي ال رئابكلا ٌبانتجاو ءرئابكلا ٌبنتجاو «ضئارفلا لعف هّنإف
 .ةلمجلا يف لاقُي نأ نكمي ُلوقلا اذهف

 نر ةبوتلا نأ ءةبوتلا نودب رف ال رئابكلا نإ :روهمجلا لوق حيحصلاو

 «نوملاظلا ْمُه َكئلوأف بي ْمَل ْنَمول : لجو رع لاق دقو ءدابعلا ىلع

 , مدنلاب ةبوتلا دوعسم نباو يلعو رمعك ةباحصلا ترسف دقو ١١[. : تارجحلا]

 هيف هجو نم ًاعوفرم كلذ يور دقو .دوعي ال نأ ىلع مزعلاب اهرّسف نم مهنمو

 نمو نوعباتلا كلذكو ءاذه يف ةباحصلا نم ٌفلاخم ملعي ال نكل ,ٌفعض

 .امهريغو نسحلاو «زيزعلا دبع نب رمعك «مهدعب

 ‹ نيقتملل تائيسلا ريفكتو .بونذلا ةرفغم ةنمضتملا ةريثكلا صوصنلا امأو

 «مُكَل رفغيو مكتاكيَس مكدع رکيو اناقرف مل ْلَعْجَي هللا اوقتت نإ : ىلاعت هلوقك

 .هجيرخت مدقت (۱)
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 هتائيَس ُهْنَع رفکی ًاحلاَص ُلَمْعَيو هللاب ْنِمْؤُي نمو : ىلاعت هلوقو ء[۲۹ :لافنألا]
 هللا تی نمو : هلوقو 4 : نباغتلا] «راهنألا اهتحت نم يرجت تان ُهلِخْديو

Eتايآلا هذه يف نيبي مل هنإف ٠ 206 : قالطلا] «ًأرخأ هل مظعيو هت ا  

 مل نمف .حوصنلا ةبوتلا : كلذ ةلمج نمو ‹ حلاصلا لمعلا الو «یوقتلا لاصخ

 مهلخديو اهلهأل رفغي يتلا ىوقتلا لاصخ نارمع لا ةروس يف نيب دقو
 ةرفغمو تائيسلا ريفكت نمضي ملف ءرارصإلا مدعو ,رافغتسالا اهنم ركذف «ةنجلا

 . ملعأ هللاو ,ةفصلا هذه ىلع ناك نمل الإ بونذلا

 اهيلع ةيوقحلا دا اي ةيوقلا نودب ٌرَْكَت ال رئابكلا نأ نلعب لدي امسو
 1 ينوعياب» : لاقف ا هللا لوسر دنع نک : لاق «تماصلا نب ةدابع تڪ

 یفو ن .ةيآلا مهيلع | قو ««اونزت الو .ءاوقرست الو ايش هللاب اوكرشُت

 .هل ةا وهف هب ٌبقوعف ئیش كلذ نم باصأ نمو « هللا ىلع هرجأف 0

 نإو بغ ءاش نإ « هللا ىلإ وهف ف .هيلع هللا هرتسف ًائيش كلذ نم باصأ نمو

 ادح مكنم یتا نم» : ملسمل ةياور يفو ؛؟«نيحيخملاو يف هاجرخ «هل رفغ ءاش

 : يعفاشلا لاق . تاراق دودحلا نأ ىلع لدي اذهو .©)(هترافك وهف هيلع ميقأف

 ثيدح نم ّنسحأ اعيش هلهأل ةرافك ٌنوكي ٌّدحلا نأ بابلا اذه يف عمسأ مل

 . تماصلا نب ةدابع

 ريغ وأ ةرّدقملا دودحلا يهو «ةيعرشلا تابوقعلا معي «هب بقوعف» : هلوقو
 ماقسألاو بئاصملاك .ةيردقلا تابوقعلا لمشيو تارا .ةرّذقملا

 بص الو ٌبصن ّملسملا ٌبيصي ال» : لاق هنأ زاب ّيبنلا نع ّحص هنإف ٠ ,مالآلاو

 )١( يراخبلا هاور )١18(., ملسمو )۱۷۰۹(.

- 53*06 



 يلع نع يوُرو .«7«هاياطخ اهب هللا فك الإ اهكاشُي ةكوّشلا ىح نزح الو مه الو

 ةلأسملا هذه يف يربطلا ريرج نبا ركذو "هيلع ميقأ نمل ةراَّمك ٌّدحلا َّنأ

 فالخب لوقلا َنّموو «ةرافك هدّرجمب ّدحلا ةماقإ َّنأ َحّجرو «سانلا نيب ًافالتخا

 .ادج كلذ

 مزح نبا لوق وهو .(امهيريسفت» يف (9ةيميت نبا هللا دييع وأو :ىوحكلا

 (؟01/) ملسمو (8547)و (85141) يراخبلا «ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

 نبا هححصو ۸٤۰و ۱۸/۲۳-۱۹و ۳۳۰ ۰۳۰۳/۲ دمحأو (455) يذمرتلاو (7614)و

 .(؟8١٠59) نابح

 نع «هعفر يلع نع (؟0٠ 4) هجام نباو (5577) يذمرتلاو 59١و.١99/1 دمحأ هاور (1)

 ىلع ينثي نأ نم لدعأ هللاف ايندلا يف هتبوقع لجعف ًادح باصأ نم» : لاق اب يبنلا

 نأ نم مركأ هللاف .هنع افعو «هيلع هللا هرتسف ًادح باصأ نمو ؛ةرخآلا يف ةبوقعلا هدبع

 . «هنع افع دق ءيش يف دوعي

 ۷/١ نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو بيرغ نسح ثيدح اذه يذمرتلا لاقو

 . يبهذلا هقفاوو ”57/85و 55 /7و

 لجع ًاريخ دبعب دارأ اذإ لجو زع هللا نإ» : ظفلب يميجهلا ةميمت يبأ نع بابلا يفو

 لاق «نيترم بنذ ىلع بقاعي نأ نم مركأ ىلاعتو كرابت انبرو ءايندلا يف هبنذ ةبوقع هل

 هيفو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور :756/5-755 «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا

 . يئاسنلا هاوق : يبهذلا لاقو .نابح نبا هفعضو «هثيدح دمحأ كرت قحال نب ماشه

 هيلع ميقأ ًأبنذ باصأ نم» : هظفلو ۲۱٤/۰-۲٠١ دمحأ دنع تباث نب ةميزخ نعو

 . «حتفلا» يف ظفاحلا لاق امك نسح هدنسو «هترافك وهف «بنذلا كلذ دح

 ةيميت نب دمحم نب رضخلا مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبعوبأ نيدلا رخف مامإلا خيشلا وه (*)

 رظنا 577 ةنس يفوت .تادلجم ةدع يف عقي ‹ عوبطم ريغ ريسفتلا يف هباتكو «ينارحلا

 . ۲۸۸/۲۲-۲۹۰ «ریسلا» يف هتمجرت

 “ا



 .دمحأو يروثلاو ملسأ نب ديزو دهاجم لوق لوألاو «يرهاظلا
 «؟ال مأ اهلهأل ةراهط ُدودحلا : يردأ ال» : عوفرملا ةريره يبأ ثيدح امأو

 نم وه امنإو «تبثي ال : "لاقو «يراخبلا هلعأو «“هريغو مكاحلا هجرخ دقف
 نع حص دقو :لاق ء«هلصوف قازرلا دبع طلغو ءةفيعض يهو « ٌيرهزلا ليسارم
 . ةرافك دودحلا نأ ةا ّيبنلا

 :نيبراحملا يف ىلاعت هلق ةرافكب سيل ّدحلا :لاق نم هب لدتسي اممو
 ْنِم اوُباَت نيذّلا الإ . ُميظَع ٌباَذَع ةّرخآلا يف مهلو ايندلا يف يزخ مهل كلذ»
 ايندلا ةبوقع مهل عمتجت هنأ هرهاظو ١1١-١١6[ 4 :ةرقبلا] «ٌمهيلع اوردقت نأ لبق
 مزلي الو ءةرخآلا يف مهتبوقعو ايندلا يف مهتبوقع ركذ هنأب هنع ٌباجُيو .ةرخآلاو
 نإف .ةصاخ ايندلا ةبوقع نم هانثتسا امنإف «بات نم» ءانثتسا امأو ءامهعامتجا
 .اهدعبو ةردقلا لبق ةبوتلاب طقست ةرخآلا ةبوقع

 نإ هللا ىلإ وهف «هيلع هللا هرتسف كلذ نم ًائيش َباصأ نمو» : ةي هلوقو
 تناك ءاهب هللا يقل نم رئابكلا هذه َّنأ يف ٌحيرص «هل رفغ ءاش نإو هبّذع ءاش
 ثإف اهر الو اه كت ل  نيفئارفلا ةماقإ نأ ىلع لدن: اهوا هتم تحت

 جرخو لكي يلا مُهعياب ْنَم اميس ال « ضئارفلا ىلع نوظفاحُي نيملسملا مومع
 َّنأ ىلع ةنسلاو باتكلا نم ةّلاَّدلا صوصنلاب اهنم بات دقو هللا يقل ْنَم كلذ ْنِم

 ,يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو .460و ۳٦/۱ ١4/79 مكاحلا هاور )١(

 هيلع ظفاحلا قيلعت رظناو .نيخيشلا طرش ىلع ١ «حتفلا» يف ظفاحلا هححص اذكو

 . هيف
 . حيحص دانسإب (557١)و (555١؟) رازبلاو ۰۳۲۹/۸ يقهيبلا هاورو

 ١67/١. «ںیبکلا خيراتلا» يف (۲)
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 تينت اغا ثنين مل نم يقف هل رو هيلع هاا تا عشنا لإ تاتا نم

 . ةئيشملا

 رئابكلل لعجي مل هللا نأ :ُلامعألا اهُرْفكت ال ٌرئابكلا َّنأ ىلع ٌلديف ءًاضيأو

 ءطوو رهاظُملا ءطوفراكك اجمال نالا لهحاهإو جاو ناتكايذلا يف

 «هریغو ا مامإلا هيلإ بهذ يذلا ")سابع نبا ثيدح ىلع ضيحلا يف ذ ةأرملا

 ةعيزأ يهو «هتاروظحم ضعب بكترا وأ جلا تابجاو نم ًئيش كرت نم ةرافكر

 دمعلا لتق يف ةرافكلا بجت ال اذهلو «مايصو ًةقدصو «ٌقتعو يده : سانجأ

 رب امنإو < مهرتكا دنع ًاضيأ © سسومعلا خيدبلا ىف لوز الفلا روه دنع

 ىلإ اوؤاج مهْنأ عقسألا نب ةلثاو ثيدح يف امك :ًابابحتسا ةبقر قتعب لتاقلا

 نم اهب هللا هقتعي ةبقر هنع اوُقتعأ» :لاقف بجو هي ل ا

 لتق ناك هنإ :لاقيو ءرانلا هب هل بجي ًالمع َلمَع :بجوأ ىنعمو ."«رانلا

 :لاقو هقتعأف هل ًادبع برض هنأ رمع نبا نع ۵« ملسم حيحص» يفو . اليتق

 )١( دوادوبأ هاور )١14( يئاسنلاو ١/٠٥۳ يذمرتلاو )١5( هجام نباو (۱۴۷)و )514٠(

 دمحأو ١/ 70يمرادلاو ١/ .154«ىقتنملا» يف دوراجلا نباو )٠٠۸( ينطقرادلاو

 ‹ضئاح يهو هتأرما يتأي يذلا يف ةي يبنلا نع سابع نبا نع ۲۸۷/۳ «هنئس» يف

 مكاحلا هححصو « حيحص هدانسإو «رانيد فصن وأ رانيدب قدصتي» :لاق ١۷۲-۱۷۱/۱

 صيخلت» يف ظفاحلاو .ديعلا قيقد نباو .ناطقلا نبا اه هححصو . يبهذلا هقفاوو

 «ريبحلا ۱/٠٠١- ۱٦٦دواد يبأ دنع سابع نبا نع هريسفت تبث دقو ) )۲٠٠اذإ :لاقف

 .رانيد فصنف «مدلا عاطقنا يف اهباصأ اذإو .رانيدف مدلا لوأ يف اهباصأ

 «هيخأ لام اهب عطتقيل «بذاك هنأ ملعي وهو لجرلا فلحي نأ يه : سومغلا نيميلا (۲)

 نابح نبا هححصو )۳۹۹٤(« دواد وبأو ۰۱۰۷/ ٤و ٤۹۰/۳-٤۹۱ دمحأ هاور (*)

 ١590"1(.

 )٤( مقرب )/١561(.
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 هلي ّيبنلا تعمس ينإ- ضرألا نم ًادوع ذخأو اذه لثم رجألا ّنِم هيف يل سيل
 .ُهَقَتعَي نأ هّترافك نف «هبرض وأ «هکولمم مطل ْنَم» :لوقي

 ّنِم ناضمر يف ٌرطفلاو ,ةرافكلاب رمي ناضمر يف ٌمِماجملاف :ليق نإف
 رغم لك ىلع نیر ا دنع يس ا ىرطفلل ةرافخلا تسلل: ليق .رئابكلا

 ناك ول اذُهِلو ءعامجلاب ناضمر راهن ةمرُح كتهل يه امْنِإو دمع ناضمر يف
 مامإلا دنع ٌةرافكلا هتمزلل «عماج مث ءناضمر راهن يف هل ٌدوجي ال ًارطف ًارطفم
 .انركذ امل دمحأ

 نع ا ام ر ها تاجرا يفك نأ قلع لدي امر
 هللا لوسر لوق ظفحي مكُيأ :لاق ذإ ءّرمع دنع ٌسولج نحن ايب :لاق ءةفيذح
 52 هراجو هدلوو هلامو هلهأ يف لجرلا ٌةنتف» :تلق :لاق ؟ةنتفلا يف للك

 اذه نع سيل :لاق «ركنملا نع ٌىهنلاو فورعملاب رمألاو ةقدصلاو ةالصلا

 ةياور يفو ءهّعفر يضتقي قايسلا اذه رهاظو «هانعمب ملسم هجرخو .كّلأسأ

 حيرصلاك اذهو «هركذف «لجرلا ةنتف» :لوقي هتعمس :لاق ةفيذح نأ يراخبلل
 .()رمع مالك نم اذه نأ ملسمل ةياور يفو «هعفر يف

 ىتح هكرتف « ىلع همقأف ءًاّدح تبصأ :هل لاق يذلل ةي ّيبنلا لوق اما

 هب دارملا نأ يف ًاحيرص سيلف ,0كَّدَح كل رفغ هللا نإ» :هل لاق مث «ىلص
 هللا ُدودخ كلت» : ىلاعت لاق امك همراحم ىلاعت هللا دودح نأل ءرئابكلا ْنِم ٌءيش

 الف هللا ُدوُدُح كلت» : هلوقو ١[. :قالطلا] 4ُهَسَن ّملَظ ْذَقَف دودح دعتُي نَمو
 ُهَلْخدُي هّلوسرو هللا عطب ْنَمو هللا ُدودَح كلت : هلوقو .[۲۲۹ : ةرقبلا] «اًهودتعت

 )١( يراخبلا هاور )٥۲۰( و)ه*١57( و)ه١1894( ملسمو (95١7)و ("هركرو )١55(

 هيف هجيرخت مامت رظناو 09455(2) نابح نبا هححصو .۲۲۱۸ضصو .

 . حيحص وهو .هجيرخت مدقت (۲)
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 ادلاخ ًاران ُهَلَخْدُي هدودح ٌدعتَيو ُهَلوُسَرو هلل ٍصْعَي ْنَمو» : هلوق ىلإ ةيآلا )تانج

 ١١-٠٤[. :ءاسنلا] يهم ٌباَذَع ُهلو اهيف

 مالسإلا لثم برض يف ةَ ّيبنلا نع ,©2ناعمس نب ساونلا ثيدح يفو
 دقو .«هللا دودح ناروسلاو» :لاق «ناروُس هيتبنج ىلع يذلا ميقتسملا طارصلاب

 .(9همامتب هركذ قبس

 ءاهبكرو «هدودح ٌباصأ دقف « هللا مام نم ًائيش باصأ نم لكف

 امدان ءاج لجرلا اذهف ري هباصأ يذلا ٌدحلا نكي نأ ريدقت ىلعو . اهاّدعتو

 ريغب رئابكلا ٌرْفكت ةبوتلاو «ةبوت مدنا هيلع ٌدحلا ةماقإ ىل ىلإ هسفن ملسأو ابات

 «ةحلاصلا لامعألا نفت دكت رئابكلا نأ ىلع هب E ام يور دقو «ددرت

 : لاقف ءب ّيبنلا ىت نا الجر نأ رع رمع نبا ثيدح نم ٰيذمرتلاو دمحأ ٌمامإلا َجّرخف

 م أ نم كل له» : لاق ؟ةبوت نم يل لهف « انظم انا تيما ونإ « هللا لوسر اي

 نبا هجرخو «۳(اهّربف» : لاق معن :لاق «؟ةلاخ نم كل لهف» :لاق ءال :لاق

 رع ا ىلع هلاكو لو ر ا
 لاق اذكو «لوصوملا نم حصأ لسرملا نأ ركذو ءالسرم رخآ هجو نم يذمرتلا

 . ينطقرادلاو ينيدملا نبا يلع

 ل لاق كمآ لاق ءا تلت :هل لاق الجر ْنأ ٌرمع نع يورو

 وما تاكو :رمع لاق مث «هيلإ نسحأو هربف : لاق معتق لاق ؟كوبأف : لاق

 هانعم سابع نبا نعو .ًادبأ ٌرانلا همّعطت ال نأ توجر ءاهيلإ نسحأو ءاهربف

 فاق

 . هللا همحر فلؤملا نم ملق قبس وهو «ةيراس نب ضابرعلا» اهلك لوصألا يف )١(

 .هجيرخت مدقت دقو نسح ثيدح (۲)

 . ١98/84 مكاحلاو (4ه) نابح نباو (٠19١ه) يذمرتلاو ء5١-7/١ دمحأ هاور (۳)

 - نع : هظفلو نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإو (4) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور )٤(
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 لات ةيدبلا تهد لدتجلا ةمودب رحسلاب تلمع ىلا ةارملا كلذكو

 نبع كوبا ناعوت :ئاحصأ اهل لاقق ء يفوت دق 15 ثلا تدجوف ءاهتبوت نع
 ناّنْلح ةباحصلا ٌعامجإ هيف :لاقو ٠١ مكاحلا هجرخ .كنايفكي اناك امهدحأ وأ
 رب :دمحأ مامإلاو لوحكم لاقو .اهنايفكي نيوبألا رب نأ ىلع ةي لوسرلا ةافو
 ّطحَي هنأ زئانجلا لمح يف فلسلا ضعب نع يورو .رئابكلل ةرافك نيدلاولا

 .©"ٌحِصَن ال هوجو نم ًاعوفرم يورو .رئابكلا

 ينب اي : لاق ةافولا هترضح امل ىسوم ابأ نأ ةدرب يبأ ةياور نم حص دقو

 هّبشف ةنس َنيعبس هارأ ةعموص يف ُدّبعتي ٌلجر ناك :فيغُرلا ّبحاص اوركذا
sSلجرلا نع تشك مث «لایل عبسو  

 فيغرب مهيلع َقّدُصَتف ,نيكاسم نيب َتاب هنأ ركذ مث ءًابئات جرخف «هؤاطغ

 يريغ اهبطخو « ينحكنت نأ تبأف ةأرما تبطخ ينإ» :لاقف لجر هاتأ هنأ سابع نبا <

 ال :لاق ؟ةيح كمأ :لاق ؟ةبوت نم يل لهف .اهتلتقف اهيلع ترغف .هحكنت نأ تبحأف

 هتلأس مل : سابع نبا تلأسف تبهذف «تعطتسا ام هيلإ برقتو لجو زع هللا ىلإ بت :لاق
 . «ةدلاولا رب نم لجو زع هللا ىلإ برقأ المع ملعأ ال ينإ :لاقف ؟همأ ةايح نع
 «هريسفت» يف ريثك نبا هدروأو , يبهذلا هقفاوو هححصو ٠٠١/٤ -١67 «كردتسملا» يف )١(

 .هدانسإ دوجو « متاح يبأ نبا قيرط نم ۱

 يف نابح نباو ۱۸٤٩/٥ «لماكلا» يف يدع نباو «طسوألا» يف يناربطلا ىور (۲)

 لاق :لاق ا «تباث نع «ةراس يبأ نب يلع قيرط نم ٠٠٤/۲ «نيحورجملا»

 نيعبرأ هنع هللا طقم ناسا انام اورا مئاوق لمح نم» : ةا هللا لوسر

 . «ةريبك

 تباث ثيدح هبشُي ال ام ينانبلا تباث نع يوري ةراس يبأ نب يلع :نابح نبا لاقو
 . كرتلا قحتساف «ريهاشملا نع اهيوري يتلا ريكانملا هتياور ىلع بلغ ىتح

 يبأ نب يلع هيف :لاقو يناربطلا ةياور نم ۲٠/۳ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو
 . فيعض وهو ةراس
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 هاطعأ «كلذب ملع اًملف ءهاطعُي ناك يذلا هّبحاص هدقفف «ًافيغر هرطعأف «فيغر

 نزوو « يلايللا تحجرف «لايل عبّسلاب ةنس َنوعبّسلا تنزف ءأتيم حبصأو فيغرلا

 .«”فيغرلا حجرف «لايللا عبسلاب ٌفيغُرلا

 :لاق ءدوعسم نبا نع «ةلصلاو ٌربلا» باتك يف هدانسإب كرابملا نبا ىورو

 نام هتباصأ مث .هلمع هللا طبحأف «ةشحاف باصأ مث ٌةنس نيعبس ٌلجر هللا دبع

 قّدصتف فيغو هنم دنا هيلإ ءاجف «نيكاسم ىلع ٌقّدصتي الجر ىأرف فا

 . ةنس نيعبس لمع هيلع درو «هل هللا ٌرفغف ‹ نیکسم ىلع هب

 ركذل نم لك نال لاد یب را کلا ريتك لع اف ا ال ايلكاذتتز

 هللا ىلإ هب برقتي حلاص لمع نع هلاؤس ناک امّنإو « هبنذ نم ًابئات ًامدان ناک اهيف
 9 8 ےگ

 ةرفغمو ةبوتلا لوبق يف طرش هللا نإف « ةيلكلاب بنذلا رثا هب رحمي ىتح ةبوتلا دعب

 : ميرم] «ًاحِلاَص َلِمَعو نمو َباَن ْنَم الإ : هلوقك , حلاصلا لمعلا اهب بونذلا

 : هلوقو «[۸۲ :هط] ًاحلاص َلِمَعو نّمآو ٌبات نمل امل ياو : هلوقو ۰

 : صصقلا] 4 َنيِحلفُملا نم َنوكي نأ ىع احلاَص لمَعو َنّمآو َباَن نم امو

 اذه ناكو « ةئيشملا يف ةبوتلا دعب بئاتلا لإ : لوقي نمل ٌٌقّلعتم اذه يفو «([۷

 : لاق ؟ابنذ تبنذأ له : ,لجرل مهضعب لاقو . فلّسلا ّنم نيفئاخلا نم ريثك لاح

 نأ َملعت ىتح لمعاف : : لاق «معن :لاق ؟كيلع هبتك هللا نأ ٌتملعف : :لاق معن

 لبج لصأ يف هنأك هبونذ ىري نمؤملا نإ :دوعسم نبا 1 هنمو .هاحم دق هللا

 هب لاقف .هفنأ ىلع راط بابّذك هبونذ ىري رجافلا نإو هيلع عقي نأ فاخي

 . ”يراخبلا هجّرخ .اذكه

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور 7517/1١ .
 ) )۲دمحأ هاورو .(1:04) مقرب ١/ .”487«دهزلا» يف كرابملا نباو (؟14937) يذمرتلاو

 .(55)و(54)
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 كلذ مهنم لبق دق وکی ال نأ ن نوفاخيو ٠ مهتابوتو مهلامعأ نوُمهتي اوناكو
 لاق .ةحلاصلا لامعألا يف داهتجالا ةرثكو «فوخلا ةَّدش مهل بجو كلذ ناكف
 يف بنذلا مظعل نما ام ضرألا َءلم مهدحأ قفنأ ول ًاماوقأ ٌتكردأ : نسحلا
 لا يردت ال كنإف .لمعلا ةرثكب قت ال :نوع نبا لاقو .هسفن
 . هلك كنع ٌبِّيْغُم كلمع نإ ؛ ال مأ كنع ترم يردتال كنإف ٠ «كبونذ نمأت الو

 رئابكلا ريفكت ةلأسم ينعأ  ةلأسملا هذه يف - 0 هاو 0-0
 رئابكلا عقتو ا نارا نايتإلا درجمب ن رئابكلا نأ دير نإ هنأ - لامعألاب

 دق هنأ ديرأ نإو . لطاب اذهف نئابكلا بانتجاب رئاغّصلا ٌرْفكُت امك كلذب ةرفكم

 نایاب اني کلا نكرم «لامعألا ضعب َنيبو رئابكلا نيب ةمايقلا موي نزاو
 .عقي دق اذهف .ٌثتاوث هل ىقبي الف : لمعلا طقس .لمعلا

 يل سيل :لاق «هبرض يذلا هكولمم قتعأ امل هنأ ٌرمع نبا نع مَّدقت دقو

 فيكف .رئابكلا نم هذ نكي ملو «هبنذل ةرافك ناك ثيح :يش رجالا ّنِم هيف
 ؟رئابكلل ًارفكم لامعألا نم ناك امب

 اهريظن طقسيو «ىحمت ةئيسلا نإ :فلسلا ّنم لاق ْنَم لوق ًاضيأ قبسو
 فيكف «رئاغصلا يف اذه ناك اذإف لمعلا باول يعن يتلا تانسحلا نم ةنسح
 ملا لطبُي امك ءاهل ةيفانملا لامعألا ٌضعب طبحُي دق رئابكلا ضعب نإف ؟رث ءابكلاب
 لاقو .20ةشئاع تلاق امك داهجلا ابرلاَب ةلماعملا لطبتو ءةقدصلا ىذألاو

 يک و س
 «دشار نب رمعم قيرط نم ۳۳۰/۰ يقهيبلاو ٥۲/۳ «هننس» يف ينطقرادلا ىور (۱)

 نب ديز مأ دلو اهعم تلخدف «ةشئاع ىلع تلخد اهنأ ةيلاعلا هتأرما نع يعيبسلا قاحسإ
 ًامالغ تعب ينإ نينمؤملا مأ اي : : مقرأ نب اا م و

 اهل تلاقف ءاهتدقن مهرد ةئمتسب هتعتبا ينإو «ةئيسن مهرد ةئمنامثب مقرأ نب ديز نم
 . بوتي نأ الإ لطب دق ب هللا لوسر عم هّداهج نإ تيرش امسئبو تيرتشا امسئب : ةشئاع

 - ىور ةفورعم ةيلاعلا : هلوقب ينامكرتلا نبا هدرو .ةلوهجم ةيلاعلا : ينطقرادلا لاق
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 00 رازبلا هجرخ اعوفرم هنع يورو «ةنس ةئم لمع ُمدُهَي ةنصحملا ٌفذق : ةفيالخ

 يذلا لمعلا باوث لطبي نأ ركنتسي الف «لمعلا رصعلا ةالص كرت لطبي امكو

 .رئابكلا رفكي

 . يتلا نع سابع نبا ثيدح نم مكاحلاو «هدنسم» يف رازبلا جرح دقو

 نم اهصعب يفتي نأ صقيف «ةمايقلا م موي هتائيسو دبعلا تانسحب ىَتْؤُي» :لاق

 .««ةنجلا يف اهب هل سَو ءةنسح هل تيقب نإف «ضعب

 .انيد نب ٌءاطع ينئَّدح : لاق « ةعيه نبا ثيدح. نم متاح يبأ نبا جرخو

 رب اريخ ِةّذ لاقثم لمعي مو : لجو رع هللا ,لوق يف ريبج نب ديعس نع

 ٍليلقلا ء ا نوري نوملسملا ناك :لاق «[۷ : ةلزلزلا]

 وحنو ةزوجو ةرسكو ةرمت هوطعُي نأ نوُلقتسيف «ٌنيكسملا م ء يجيف وعما اذإ

 «هبحن نحنو يطعُن ام ىلع رجُْت امنإ «ءيشب اذه ام :نولوقيو «هنوذريف «كلذ

 ةييغلاو ةرظنلاو ةبذكلا لثم ريسيلا بنّذلا ىلع نومالُي ال مهّْنأ نوري نورخآ ناكو

 ليلقلا يف هللا مهبغرف «رئابكلا ىلع ٌرانلا هللا دعو امْنِإ :نولوقي «كلُذ هابشأو

a e O TEڭشوي هنإف  

 ًاريخ» لمنلا رغصأ نزو ينعي «(ٍةرذ ٌلاقثم ُلَمْعَي نمف :تلزنف ريكي نأ

س لكب رجافو رب لکل بتكُي : لاق كلذ ُهّرُسَيو ءهباتک يف ينعي هري
 ةئيس ةئي

 تانسح هللا فعاض .ةمايقلا م موي ناك اذإف تا رشع بخ اکی «ةدحاو

 اذه اهثيدح ىلإ بهذو ««تاقثلا» يف نابح نبا اهركذو ,نامامإ امهو اهنباو اهجوز اهنع -

 . حلاص نب نسحلاو «لبنح نباو «كلامو هباحصأو ةفينح وبأو يعازوألاو يروثلا

 وهو ميلس يبأ نب ثيل هيفو .(#”077) «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو )©٠١( مقرب )١(

 هدنس يفو ۱۱۳/۷ «هخيرات» يف يراخبلا هاورو , ٤ مكاحلاو (" 565) رازبلا هاور (۲)

 . نابح نبا ريغ هقثوي مل ينامعلا نوراه وبأ هللا ديبع نب فيرطغلا
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 تداز نمف ,تائيسرشع ٍةنسح ّلكب هنعوحميف ءًارشع ٍةدحاو لكب ًاضيأ نوعا
 . ©2ةنجلا لحد .ةّرْذ لاقثم ها ىلع هنا

 ٌتانسحلا طقست مث تاثيسلاو تانسحلا نيب ةصاقملا عقت هنأ اذه ٌرهاظو
 ْنَم لوق قفاوي اذهو اقل دب اهم ضف امن ىلإ رظنيو .تائيسلل ةلباقملا

 ةنسحلا كلت ا دا ب هام ىلع دج ا ن دالا
 E لاق نمل ًافالخ «هتائیس ةلباقم يف هتانسح يقاب طَقَسو «ةصاخ
 جنت ةف ,رئاغصلا ام ءرئابكلا يف اذهو كت مل اهناك دن ا و
 هللا وحمي ام ىلع ہک الأ, : ةي لاق امك ءاهباوث ءاقب عم ةحلاصلا لامعألاب

 ىلإ اطخلا ةرثكو .هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ : تاجردلا هب عفريو ءاياطخلا هب
 اياطخلا ٌَريفكت لامعألا هذهل تبثأف 2”«ةالصلا دعب ةةاصلا راظتناو «دجاسملا
 و هللا الإ هلإ ال :ّلاَق ن : اي هلوق كلذكو .تاجرُدلا فرو
 رشع ُلُذَع هل تناكو قس م نع مو .ٍةدسح ةئم هل بك ورم ةئم

 هلماعل هباوث ىقبيو .تائيسلا وحمي ركذلا نأ ىلع ل اذهف .2(باقر

 .ًافعاضم

 نا اك ها هل ي دنع رت ارت ةبوث تاقا تاس كلذكو
 َرْكْشأ نأ ينغزؤأ بر لاَ هنس َنيعبرأ لبو هدأ ْعْلَب اذإ ىَتَحط : ىلاعت هللا

 امك ةعيهل نبا نع ريكب نب هللا دبع نب ىبحي انثدح :ةعرز يبأ نع متاح يبأ نبا هاور )١(
 . ظفحلا ءيس ةعيهل نباو . ٤۸٤/۸-٤۸٥ «ريثك نبا ريسفت» يف

 نابح نبا هححصو )۲١۱( ملسمو 175/١. كلام ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)
 )48*٠١(.

 دمحأو ,(5591) ملسمو ,.(0٠54)و ("595) يراخبلاو .۲۰۹/۱ كلام هاور (۳)

 هجام نباو )۲٠(. «ةليللاو مويلا» يف يئاسنلاو )۳٠۹۵(. يذمرتلاو .”ا/لهو ۲

 .(849) نابح نبا هححصو .(۳۷۹۸)
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 يف يل حلضأو ُهاَضرَت احِلاَص َلممأ نأو يدلاو ىلعو يلع َتَْعنأ يتلا كتمعن
 ام َنَسحَأ ْمُهنع لبن نيذّلا كئلوأ .نيملسُملا نم ينو كيلا تبت ينإ يرد
 #« نوُدَعوُي اوناک يذلا قْدّصلا َد دعو ةنجلا باحضأ يف ْمهِتاْيَس ْنَع رواج اوُلِمَع

 ١6-١5[. :فاقحألا]

 ام م َنوقتملا 0 كئلوأ هب ٌقَّدَصو قدصلاب َءاج يذناو» : ا لاقو

 اوُلمَع يذلا رسا ع هللا َرْفَكُي . َنيِبِسْحملا 1 كلذ مهر دنع نووي

 فصو املف «[ ۴-۴ اا ا اوناک يذلا نسحب مُهَرْجَأ مهيزجيو

 مه لب ترا ىلع کت اوبن مهْنأ ىلع لد «ناسحإلاو ىوقّتلاب ءالؤه
 .اهنم نوبئات

 أوسأ اهنأل ءرئابكلا هيف لخدي هاولِمَع يذلا ًاوْسأ مُهْنَع هللا َرْفكُيلط : هلوقو
 o]» : :قالطلا ] «أرجأ هَل ْمظْعيو تاتي ُهْنَع رْفكُي هللا قي ْنَمول : لاقو ا

 تائيسلا ٌريفكت تامّرحملا كرتو تابجاولا لعفل ةنمضتملا ىوقتلا ىلع بت

 ضرألاو تاوامسلا قتلخ يف نيركفتملا نيسؤملا نع هللا ربخاو ألا 2
 رِفغاَ ار انماف مكبر اونمآ 9 ناميإلل يِداَنُيايِدانُم اتم ان | انير» : اولاق مه

 هنأ ربخأف «[۱۹۳ :نارمع لا] «راربألا عم انفوتو انتائیس اَنَع ٌرْمَكو اود انّ

 . تانجلا مهلخدأو « مهتائيس مهنع رْفك هّنأو كلذ مهل باجتسا

 «ةرفغملاب ٌبونذلا هللا صخف هانتاكيَس اّنَع رفَكو اَبونُد انَل رفاق : هلوقو

 اهب داري ٌبونذلاو ئاغصلا ٌصخت تائيسلا :لاقي دقف .ريفكتلاب تائيسلاو

 «ةيردقو ةيعرش ايندلا يف ٍتارافك اهل لعج هللا نأل رفكت ٌتاعيسلاف «رئابكلا

 «نابراقتم ريفكتلاو ةرفغملاو اهرش ْنِم هاف يقت ةرفغم ىلإ جاتحت بونذلاو
 اذهل ر عمبتنالا رش ةياقز» لیقو ةينوفذلا ساه فد ولا نإف

 ًارفغم یا ا لك ىّمسي الو «ًارْفْعم برحلا يف هاقوو ٌسأرلا رتس ام ىّمسي
 تائيسلا ةياقوو ةرفغملاب نيبئاتلا نينمؤملل نوعدي تا ةكئالملا نع هللا ربخأ دقو

 ا



 .ًاضيأ ةيطغتلاو ٌرتسلا رفكلا لصأ ْنأل «سنجلا اذه ْنم ريفكتلاو

 هناك ىٌح ءبنّذلا رثأ ٌوحم ريفكتلا َّنأب امهنيب نيرخأتملا ضعب قّرف دقو
 اذه يفو .هماركإو دبعلا ىلع هللا لاضفإ - كلذ عم  نمضتت ةرفغملاو «نكي مل
 .رظن

 اهريفكتو ,تانسح اهُبلقت ةحلاصلا لاّمعألاب بونذلا ةرفغم ا

OEتالا نأ حص دق و اقرا هيلو  

 . ىلوأ اهل ةرافك نوكي حلاص لمعب ةرفكملاف تانسح لَ رانلا لوخدب اهيلع
 : نيرخآ نيينعم لمتحيو
 ةياقو اهنأل «ةذخاؤملاو ةبوقعلا مدع عم الإ لصحت ال ةرفغملا نأ :امهدحأ

 اهلك ةيويندلا ٌبئاصملا نإف «ةبوقعلا دعب عقي دق ريفكتلاو « ةيلكلاب بنذلا رش
 ءاهنودبو ةبوقعلا عم عقي وفعلا كلذكو «تابوقع يهو ءاياطخلل تارفكم

 .ةمحّرلا كلذكو

 ةرفكملا بونذلا وحمل هللا اهلعج ام لامعألا نم تارافكلا نأ : يناثلاو

 نم نوكت نأ اهيلع ٌبلاغلاو هُريغ ٌباوث اهل سيل ءاهّباوث وه كلذ نوكيو ءاهب
 هلعج يذلا رئابكلا بانتجاك .هيف ةقشملا مْشَجَتو . سوفنلا ىوه ةفلاخم سنج

 .رئاغصلل ةرافك هللا

 اهيف عمتجيو .كلُذ ادع ام يهف ُبونذلا اهب رفغت يتلا لامعألا امأو
 «تائيسلا هب ىحمُيو «تانسحلا هب بتكُي يذلا ركذلاك ءاهيلع ُباوثلاو ةرفغملا
 بونذلا ٌريفكت امأو ءاهريغو لامعألا نم تارافكلا نيب قرفيف هجولا اذه ىلعو

 نوكي لوألا هجولا ىلعو ءامهنيب قرف الف هللا ىلإ كلذ فيضا اذإ اهترفغمو

 . ًاضيأ قرف امهنيب

 :نارمأ يناثلا هجولا اذهل دهشيو
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 نم هقتع ىف ىل نيل هر يذلا دلا لكغأ امل َر مَع جرا لوف اقفل
 .ةرافك هنأب لدتساو ,ءيش رجألا

 نم ريثك لاق دقو «بونذلل ٌتارفكم اهلك ةيويندلا بئاصملا نأ : يناثلاو
 مهضعب ناك نإو «ريفكتلا عم اهيف باوث ال هنإ :فلّسلا نم مهريغو ةباحصلا

 غابسإب ٠ مانملا ثيدح يف تارافكلا رسف دقف :لاقي الو .كلذ يف فلاخ دق

 ,كلذ لعف نم :لاقو ,تاولصلا ىلإ مادقألا لقنو ,تاهوركملا يف ءوضولا

 . همأ هتدلو مویک هتئيطخ نم ناكو «ریخب تامو «ریخب شاع

 .ٌباوثلا اهيلع لصحيو «تاجردلا عفرت تائيسلل اهريفكت عم اهلك هذهو

 رفكيو «تاجردلا امهدحأب ُمفرُي نائيش دحاولا لمعلا يف عمتجي دق :لوقن األ

 نم دربلا ةّدش يف هغابسإ نكل «هيلع بائُي هسفن ءوضولاف ,تائيسلا رخآلاب
 امأو ءلاحلا هذُه يف ةرافك نوكيف ءايندلا يف سوفنلل لصحت يتلا مالآلا سنج

 يشملا كلذكو «هريغو ركذلاب رفغت امك ءاياطخلا هب رفغتف «ةلاحلا هذه ريغ يف

 َّنِم هب سفنلل لصحي ام نكلو .هيلع بايو «ةعاطو ةبرف وه تاعامجلا ىلإ
 دجسملا يف سفنلا سبح كلذكو «ةرافك وه بصنلاو بعتلاب ملألاو ةقشملا

 نوعا لمت يتلا عش ةاوملا ىلإ جورخلا نم اهتافولأم نع اهعطقو ةالصلا راظتنال

 . ةراقك نوكيق «سفنلل ملؤم ةهجلا هذه نموه «هزنت وأ ايندلا بسكل امإ ءاهيلإ

 هل ٌعفرت دجسملا ىلإ يشاملا يتوطخ ىدحإ نأ ثيدحلا يف ءاج دقو

 هب لصح ام نأو «هانرکذ ام يوقي اذهو .(9ةئيطخ هنع طحت ىرخألاو تجرد

 دبع قيرط نم ("58) يذمرتلاو ۲٤١/١ دمحأ هاور لوطم ثيدح نم ةعطق )١(

 نسح : يذمرتلا لاقو «لبج نب ذاعم نع «رماخي نب كلام نع «ةشئاع نب نمحرلا
 . حيحص نسح ثيدح : لاقف «هنع ليعامسإ نب دمحم تلأس « حيحص

 ۹٥٤۰ص (519) ملسمو )٤۷۷(« يراخبلاو ۲٠۲/۲. دمحأ هاور ثيدح نم ةعطق (۲)

 = نبا هححصو «(۲۸۱) هجام نباو .(509) يذمرتلاو .(هه9) دواد وبأو
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 . ملعأ هللاو «تاجردلا ٌمفر هب لصح ام ٌريغ ٌريفكتلا

 نم تاجردلا ٌمفرو «تائيسلا ٌريفكت دحاولا لمعلا يف عمتجيف ءاذه ىلعو

 نيبو ةرافك هتيمست نيب فانت الف «نیفصولا الكب لاح لك يف ٌفَصوُيو «نيتهج

 : لَك لاق اذهلو .تاجردلا عفرب هفصو وأ «هب باوثلا ةفعاضمب هنع رابخإلا

 امل ٌتارْفَكُم ٌناضمر ىلإ ٌناضمرو ,ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو ءسمخلا تاوليعلاو
 ضئارفلا ىلع ةبظاوملا ىلع سفنلا سبح يف نإف . ٠)ئابكلا تبنتجا ام نهنيب

 اسلا ينك كلذ حرب اهلا بيه مع اكو اسار ةقلاغيم رب

 ٌمفرتو « ملألا نم اهب لّصحي امب بونلا ٌرفكت هللا ليبس يف ةداهشلا كلذكو

 نأ اذهب نف «نذنلاو تقلا حلاضلا لامعألا نم اهب كرتقا اب تاجردلا
Eا ل لا  

 رئابكلا اًمأو بير الب رئاغصلا وندلا يف تباث اذهو .ةافانم امهنيب نوكي الو

 يف اياطخلا وذ ديهشلا نكل «ديهشلل رجألا لوصح عم ةداهشلاب رفكت دقف
 ديبع نب ةلاضف ثيدح نم ةي ّيبنلا نع يوُر اذك ءءادهشلا تاجرد نم ةجرد

 . ”يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخ

 هيلع لد دقف ءاهباوثو اهرجأ ريفوت عم لامعألا صحب بونالا هرثغم امأو
 تانسح بتكُت تائيسلا كلت نإ :ليق دقو کلا يف ةحيحصلا ثيداحألا

 نع ًاضيأ انركذو ءو ركد قيس يذلا :ىوعشألا كلام يبأ ثيدح يف امك ءًاضيأ

 .هيف هجيرخت مامت رظناو «ةريره يبأ ثيدح نم(١٠ ۳٤)نابح =

 نابح نبا حيحص رظناو ء(۲۳۳) ملسمو ٤۰۰/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۱)

179 ). 

 مدقت دقو مع نع ديبع نب ةلاضف ثيدح نم )١11144( يذمرتلاو 77/١., دمحأ هاور (۲)

 . ٠۷١ ةحفصلا رظنا (۳)
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 باوث فاعضأ نم ٌدحاو ٌففعض ةدحاولا ةئيسلا ءازإب ىحمُي هنأ فلّسلا ضعب

 يف اًمأو ,رئاغصلاب صتخم اذه نأ رهاظلاو .تانسح عست هل ىقبتو «ةنسحلا

 نقف نه نم اهضعب نمل تالا تالا هين د أا
 رئاغصلا اذه فاء اونو هلا لدو اجا دقق فاس لع هنا تحكي
 نومولظملا ىفوتساف «ملاظم هيلعو تانسح هل تناك نم اذكهو ءرئابكلاو

 ناك نإ :دوعسم نبا لاق .ةنجلا اهب لد ,ةنسح هل يقبو «هتانسح نم مهقوقح

 ايقش ناك نإو ءةنجلا لخدي ىتح هل هللا اهفعاض ةَّرذ لاقثم هل لضفف هلل ًايلو

 نم اوذخ :لاق .ريثك نوبلاط هل يقبو .هئاسح ْتَيِنَف بر :كلملا لاق

 يبأ نبا هجّرخ «رانلا نا اكمل وكشف «هتائيس ىلإ اهوفعضأف «مهتائيس

 . هريغو متاح

 لجو رع هللا لضفب وه امّنِإ تانسحلا َنِم ِةّرذ لاقثم ٌليضفت لأ ٌدارملاو
 تانسحاللا تاک ر لا ا او اه و ن فانيلا هعف انف

 ولا ا ا ی ر 1 تاقطو

 .هتمحرو هللا لضفب لإ ًّةنجلا ٌدحأ لخدي ال هنإف ,هتمحرو هللا لضف

 نم يبن ىلإ هللا ىحوأ» : ًاعوفرم يلع ن دانسإب ا يعل وبأ جرخو
 ينإف ٠ . مهلامعأ ىلع اولكتي ال : كتم نم يتعاط لهأل ل : ليئارسإ ينب ءايبنأ

 يب لهأل لقو ٠ هتبذع ر هيِّذَعا نأ ًءاشأ ةمايقلا موي باسحلا ًادبع اقا ال

 اذه E .«يلابأ الو ميظعلا# تلا رفغأ يا «مهيديأب اوقلي ال : كتمأ نم

 ةياور يفو غ باسحلا فو نم : : حيحصلا ثيدحلا يف يَ ّيبنلا لوق

 . ملعأ هللاو «كله»

 . ٠۹٥/٤ «ةيلحلا» يف )۱(

 دواد وبأو )۲۸۷١(« ملسمو )*٠١(« يراخبلاو ٤۷/٦ دمحأ ةشئاع ثيدح نم هاور (۲)

 . (۷۳۷۰)و (۷۳۹۹) نابح نبا هححصو .(۳۳۳۷) يذمرتلاو «(۳۰۹۳)
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 ص اهنأل ل مأ رئابكلاك اهنم بولا ُب بجت له رئاغصلا نأ : ةيناثلا ةلأسملا

 منع ركن ُهْنَع نوهت ام رئابک اوبنَتجَت نإ : ىلاعت هلوقل «رئابكلا بانتجاب ةرفكم

 . هيف سانلا فلتخا امم اذه . ١"[ : ءاسنلا] «ًاميرك الَخدُم مكلخدنو مكتائيس

 ءاهقفلا نم مهريغو انباحصأ لوق وهو ءاهنم ةبوتلا بجوأ نم مهنمف
 . مهريغو نيملكتملاو

 لف : یا لاقف ا رئاغصلا ا وحلا هللا رم دقو

 امب ٌريبخ هللا نإ مھ قل كلذ مهجورف ٌ اوظَمحَيو مهراصبأ نم + اوُضْع نينمؤملل

 : هلوق ىلإ 4 ٌنهَجورف َنْظَفْحَيو ٌنهراصبأ نم َنْضْضْعَي تانمؤملل قو . نوعنصَي
 ۳۰-۳٠[. :رونلا] « َنوحلفَت مُكّلعل نونموملا ه هيأ اج هللا ىلإ اوو

 الاسا نيذلا اهنا : ىلاعت هلوق يف اهصوصخب رثاغصلا نم ةبوتلاب رمأو

 نكي نأ یس ٍءاسن ْنِم ءاس الو منم اريح اونوُكي نأ يک موق نم موق رخ
 ل فلا مسالا سب باقلألاب اوزبانت الو ا وزملت الو َّنهنم 0

 ١١[. :تارجحلا] «َنوملاظلا ُمُه كئلوأف ب مل نمو ِ ناميإلا

 نيبو ةارعجلا ني قناع a بجوُي مل نم ساتل نمو
 ضعبب نايتإلا وأ ءاهنم ةبوتلا اّمِإ «نيرمأ ٌدحأ بجي :لاق نم نيرخأتملا
 e 00 تارفكملا

 بانتجاو ضئارفلا لاثتماب رئاغّصلا ريفكت يف «هريسفت» يف ةيطع نبا ىكحو

 : نيلوق رئابكلا

 عطقُي هنأ :- ثيدحلا لهأو ءاهقفلا نم ةعامج نع هاكحو  امهدحأ

 دلار اا هال طق كا اه روت

 ةبلغ ىلع لمحي لب «كلذب عطب ال هنأ :- نييلوصألا نع هاكحو - يناثلاو

 تناكل ءاهريفكتب عطق ول ذإ .لجو رع هللا ةئيشم يف وهو .ءاجرلا ةّوقو َّنظلا
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 .ةعيرشلا ىرُعِل ضقن كلذو «هيف َةَعِبَت ال يذلا حابملا مكح يف ٌرئاْغّصلا

 لامعألاب ةقلطملا ريفكتلا ثيداحأ ْنأل ءاهريفكتب عطقُي ال :لاقي دق :تلق
 الف ذئنيحو «ةالّصلاو ءوضولا يف كلذ درو امك ء«لمعلا نيسحتب ةدّيقم تءاج

 يذلا فالتخالا اذه ىلعو «ريفكتلا بجوي يذلا لمعلا نسح ٌدوجو قّقحتي
 .رئاغصلا نم ةبوتلا بوجو يف ٌفالتخالا ينبني ةيطع نبا هركذ

 ًءايشأ ىرن :اولاقف مرسم رنا ا ناھا ةياور نم ريرج نبا جرح دقو

 «معن : لاق هلك نآرقلا تأرقأ : مهنم لجرل لاقف ءاهب ُلَمْعُي ال هللا باتك نم
 ؟كرصب يف هتيصحأ لهف :لاق ءال مهللا : لاق ؟كسفن يف ©>هتيصحأ لهف :لاق

 ىلع یتا یتح مهعبتت مث ؟ك درا يف هنيطحا لغ ؟كظنل يف ا لبن
 دق ؟هللا باتك ساّنلا ىلع ْميقُي نأ هنوفلكتأ 7 أٌرمع تلك : :لاق مث ا

 رف هنع نهن ام رثا اوبنتجَت نِ التو :لاق «تائيس انل نوكيس هنأ انن ملع
 . ۳١(0 :ءاسنلا] «ًاميرك الخدم مكلخُنو مكتائيس مكنع

 انبر نع انغلب يذلا لثم َرأ مل :لاق هنأ كلام نب سنأ نع "”هدانسإبو

 انفأك د قل هلو : لاق مث تكس مث «,لامو لهأ لكن عهلّجّْرنملمث « ىلاعت

 هب رمأ ام لكب مايقلا متيفوتسا له : ينعي «هظفحو هب طاحأ اذإ :ءيشلا ىصحأ : لاقي )١(

 باتف هوصحت نل نأ ملع» : ىلاعت هلوق هنمو ؟هب لمعلا متطبضو هومتظفحو كلذ يف

 .هب مايقلا اوقيطت نل : يأ ٠١[: :لمزملا] «مكيلع

 دانسإ :لاقو ۲٤٠/۲ ريثك نبا هقيرط نم هدروأو «(۹۲۳) «نايبلا عماج» يف يربطلا (۲)

 اذه لثم نأ الإ ,عاطقنا اهيفو ءرمع نع نسحلا ةياور نم ناك نإو «نسح نتمو نسح

 . هترهش يفكتف «رهتشا

 )77٠١( «راتسألا فشك» يف يمثيهلا دروأو ‹ حيحص هدانسإو )4771١( يربطلا يأ (۳)

 ردلا» يف يطويسلا هدروأو ,فيعض وهو بويأ نب دلجلا هيفو «رازبلا نع ةفوقوملا ةياورلا

 .رازبلا دنع ًاعوفرم ديمح نب دبعو «ةبيش يبأ نبا ىلإ هتبسن دازو ١46 /7 «روثنملا
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 امير الَخدُم مكلحذلو مكابس مكن ركل دع انهم ام ریا بک اوت
 ّحصأ فوقوملاو ءًاعوفرم «هدنسم» يف رازبلا هجرخو

 نبذل ير 30 لاق 0 بانتجاب 0 هلا فص دقو

 :r ۲ :مجنلا]

 :فلّسلل نالوق ممللا ريسفت يفو

 له لماع نبا و 401 ةلئقلاو نستا نقخارقلا تاعدقم هلأ :امهارجأ
 يذلا دو نالا ةع الا تيفو نه دخملا :نوحأم

 تيأر ام : لاق سابع نبا نع (751617) ملسمو (1717) يراخبلاو . ۲۷۹/۲ دمحأ ىور (۱)

 نم هظح مدآ نبا ىلع بتك هللا نإ» : لڳ يبنلا نع ةريره وبأ لاق امم ممللاب هبشأ ًائيش
 ىنمت سفنلاو ءقطنملا ناسللا ىنزو ءرظنلا نينيعلا ىنزف «ةلاحم ال كلذ كردأ « ىنزلا

 .«هبذكيو كلذ قدصي جرفلاو « يهتشتو

 لاق ءاهوحنو سمللاو رظنلا نم ثيدحلا اذه يف امب ممللا سابع نبا رسفف :تلق

 . ممللا ريسفت يف حيحصلا وه اذه «لاق امك وهو : يوونلا

 .ىلعألا دبع نب دمحم نع 56/5717 «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نبا ىورو
 :لاق دوعسم نبا نأ ىحضلا يبأ نع «شمعألا نع «رمعم نع «روث نب دمحم انثدح

 «يشملا نيلجرلا ىنزو شطبلا نيديلا ىنزو «ليبقتلا نيتفشلا ىنزو .رظنلا نينيعلا ىنز
 . ممللا وهف الإو ءايناز ناك هجرفب مدقت نإف .هبذكي وأ جرفلا كلذ قدصيو

 . يبعشلاو قورسم لاق اذكو :تلق

 : ىلاعت هللا لوق نع لئس هنأ ةريره يبأ نع نسح دنسب 57/71 ريرج نبا یورو

 ناتخلا سم اذإف .ةرشابملاو ةرظنلاو ةزمغلاو ةلبقلا :لاق [۳۲ :مجنلا] «ممللا الإ»

 ىنزلا وهو لسغلا بجو دقف «ناتخلا

 - «يدع يبا نباو رفعج نب دمحم قيرط نم ٩۸/۲۷ «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (۲)
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 «هنم ٌُبوتي مث ؛ةدحاو هرم رئابكلاو شحاوفلا نم ء ءيشب ماملإلا هنأ : يناثلاو

 :لاق «هعفر يف ُكَّشلاب ًاعوفرم هنع يورو «ةريره يبأو “سابع نبا نع يورو

 ,دوعي الف بوتي مث رمخلا برش نم ةمللاو .دوعي الف بوتي مث ىنزلا نم ةمللا

 . دوعي الف بوتي مث ةقرسلا نم ةمللاو

 ؛«تامدقملاب هرسف نم فالخب هنم بوني نأ دب ال :لاق اذهب ةيآلا رّسف نمو

 ةبوت طرتشي مل هنإف

 دقو: الا قم دم الك ناو ناسيك ةيلوتعلا نأ فظل

 ةريغصبا نتأ (ذإ نمو اهتم توتي مث ًاردان الإ ةريبكب يتأي ال نم وه : نسحملاف

 لاق امك .:اهيلع ارِصُم دركي ال نأ دب لر ءاهل ةرفكملا هتانسح يف ةرومغم تناك

 يورو ١8[. :نارمع لآ] «َنومَلْعَي مهو اُلَعَف ام ىلع اورصُي ملو : ىلاعت

 يورو «رافغتسالا عم ةريبك الو ءرارصإلا عم ةريغَص ال :لاق هنأ سابع نبا نع

 . "ةفيعض هوجو نم ًاعوفرم

 ةداتقو مكحلا حرصي ملو سابع نبا نع ءةداتقو مكحلا نع ةبعش نع امهالك =

 . سيلدتلاب نامهتم امهو ,ثيدحتلاب

 هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع ٤۹4/۲ مكاحلا هححصو .55/717 يربطلا هاور )١(

 ,روصنم نب ديعس ىلإ هتبسن دازو «507/1 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو . يبهذلا

 .«بعشلا» يف يقهيبلاو ,رذنملا نباو .هيودرم نباو

 هاور دقو سلدم نسحلاو «ةريره يبأ نع نسحلا قيرط نم ٦٦/۲۷-٠۷ يربطلا هاور (۲)

 نباو متاح يبأ نبا ىلإ هتبسن دازو ٠٠٦/۷ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو « ةنعنعلاب

 .«بعشلا» يف يقهيبلاو هيودرم

 دنسم» يف يمليدلاو (86) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هاور دقف لاق امك وهو (”)

 سابع نبا نع .ةكيلم يبأ نبا نع «يناسارخلا ةبيش يبأ قيرط نم (۷۹ )٤٤ «سودرفلا

 «هثيدح ىلع عباتي ال : يوانملا هنع هلقن اميف يراخبلا لاق يناسارخلا ةبيش وبأو .هعفر

 - .ثيدحلا اذه ركذو ءركنم ربخب ىتأ : ٥۳۷/٤ «نازيملا» يف يبهذلا لاقو
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 بانتجا نم نينسحملل َّذُب الف ءاهيلع ةموادملاب رئابك رئاغصلا تراص اذإو
 هللا لاقو «شحاوفلاو مثالا رئابكل نيبنتجم اونوكي ىتح رئاغصلا ىلع ةموادملا

 َنيِذّلاو .َنوُلكوتي مهُبَر ىلعو اونَمآ َنيذّلل ىقبأو ريح هللا دنع امو» : لجو رع
 اوباجتسا نيذلاو .نورفغُي مه ريع ام اذإو شجاوفلاو ملإلا َرئاَبَك وينتج

 اذإ ن نيدو . نوقف مُهانقَرَر اممو مهنيب روش مهرمأو ةالصلا اوماقأو مهر
 ىلع ُهُرجأف حَلصأو اَفَع ْنَمَف اهلثم ٌةَيس ةيَس ُءاَرَجو . نورصتني مه ُيعَبلا اصا

 5"-5١0[. :ىروشلا] «نييلاطلا بحي آل ُهْنِإ هللا

 75 مهيلع هللا بجوأ امب مهمايقب ني نينمؤملا فصو تنمضت تايآلا هذهف

 يف هلل ةباجتسالاو هللا ُمهقزر امم قافنإلاو ءةالصلا ماقإو « لكوتلاو ناميإلا

 ٌقيقحت وه اذهف «شحاوفلاو مثإلا ٌرئابك نوبنتجم مهف ءاذه 5 «هتاعاط عيمج

 ىلإ مهبدنو «بضغلا دنع رجلا قلخلل مهتلماعم يف مهفصوو .ىوقتلا

 سيلف «دورصتتي م مه ُيغبلا مهباَصأ اذإ نيذّلاو» : هلوق اّمأو لا لا

 عقي مث «ماقتنالا ىلع ةردقلا راهظإب نوكي راصتنالا ناف وفعلل ًايفانم

 نأ نوهركي اوناك :ةيآلا هذه يف يعخنلا لاق .لمكأو ْمتأ نوكيف كلذ

 .هسفن لذي نأ نمؤملل نوهركي اوناك : دهاجم لاقو .اوَمَع اوُرَدَق اذإف ءاولذتسُي

 يمليدلاو خيشلا وبأ هاور 1۷٤ص «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا لاقو 5

 دنع ًافوقوم هلثمو .فيعض دنسب ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم «لاثمألا» يف يركسعلاو

 نم يمليدلاو يوغبلا دنع دهاش هلو «بعشلا» يف يقهيبلاو ؛هريسفت» يف رذنملا نبا

 ,ةشئاع ثيدح نم «أدتبملا» يف ةفيذح وبأ رشب نب قاحسإ هاورو .ًاعوفرم سنا ثيدح

 يفو «ةريره يبأ ثيدح نم «نييماشلا دنسم» يف يناربطلا هاورو «ركنم هثيدح قاحسإو

 . كورتم وهو « يمرادلا ديبع نب رشب هدانسإ

 نباو «ديمح نب دبعو ,روصنم نب ديعس ىلإ ٠٥۷/۷ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هبسن )١(
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 ,ماقتنالا ىلع ةردقلا رهظُي هيلع يغب اذإ نمؤملاف ,20قاَّسُفلا هيلع ءىرتجيف

 . هريغو ")ةداتق مهنم ءفلّسلا نم ريثكل اذه لثم ىرج دقو «كلذ دعب وفعي مث

 ااف «ذاعمل هتيصو يف ةي ّيبنلا هركذ ام ج خت كايآلا هذهف

 تامرحملا رئابك نع ءاهتنالاو ؛تابجاولا لعفب ىوقتلا . لاصخ لوصأ تنمضت
 مثإلا نم ء٤ ءيش مهنم عقو نإ مهن اذه ٌمزالو ,وفعلاو ناسحإلاب قلخلا ةلماعمو

 اهريفكتل ةيضتقملا ىوقتلا لاضخب ًارومغم نوكي' «نكخناوفلاو زئابكلا ريغ نم

 .اهوحمو

 ىلإ ناسحإلاب نيقتملا اهيف َفّضَوف «نارمع لآ ةروس يف يتلا ُثايآلا امأو

 كلذ ىلع رارصإلا مدعو «سفتلا ملظو شحاوفلا نم رافغتسالابو «قلخلا
 فاندلا نفد ّلك ٌبيِقَع رافغتسالاو «ةبوتلا تادحإ وهو ls اذهو

 هانركذ دقو اداس كلذب صو هك هللا لوسر ذأ يور امك ايكو ناك ريغ

 س امف

 ُجاتحي دحأ لكو «ةديدش هيلإ قلخلا ًةجاح َّنأل ءاذه يف ٌلوقلا انطسب امّنإو
 . نيعملاو ٌقفوملا هللاو ءهاضتقمب لمعلا ىلإ مث ءاذه ةفرعم ىلإ

 نفعت تالا نأ هرهاظ هجمت خلا سلا عبتأ» : ي هلوقو

 ةكئالملا فحص نم ىحمت ةئيسلا َّنأ اهيف يتلا راثآلا ٌركذ مّدقت دقو «تانسحلاب

 ةئيطخ ىلع ىكب نم هنأ ينغلب : يفوعلا ةيطع لاق .اهدعب تلمع اذإ ةنسحلاب

 ةئيطخ ركذ نم :لاق ءورمع نب هللا دبع نعو .ةئسح هل تبتكو «هنع تيحُم

 اهوحمي ىتح ٌءيش اهسبحي مل لجو رع هللا رفغتساف ءاهنم هّبلق لجوف ءاهّلمع

 .ديمح نب دبعل هبسنو  يعخنلا لوق نم ۷ يطويسلا هركذ )١(

 . ٠٤١/۲ «ةيلحلا» رظنا (۲)

 . ٥٠٤۳ص رظنا (۳)
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 ُءاكب :لاق ضايع نب ليضفلا نع ينغلب :ثراحلا ُنبٌرْشب لاقو .نمحّرلا هنع
 ّىبنلا لوق انركذ دقو ك
 .ثيدحلا "”«؟تاجردلا هب عفريو اياطخلا هب هللا حمي ام ىلع مكلدأ الا , : هلك

 لب ءاهريغ الو ةبوتب لامعألا فئاحص نم بونذلا ىحمت ال : ةفئاط تلاقو

 : ىلاعت هلوقب اولدتساو «ةمايقلا موي اهأرقيو اهبحاص اهيلع فقوي نأ ٌدب ال
 اذهل ام انتو اي نولوقبو هيف اّمم َنيقِفشُم نيمرْجُملا ىَرَتف ٌباتكلا عضوو
 لالدتسالا يفو ۹ :فيكلاو «اَماَضَخَا الإ ةريبك الو ةريغص راي ال باتكلا
 بونذلاو مئارجلا 3 مهو «نيمرجملا لاح اهيف ركذ امْنِإ هنأل ءرظن ةيآلا هذهب

 مهيونذ ةرومغملا وأ ممنون نم والا رولا مهبل ل ةميظعلا
 .هََياريخ ورد لاقثم لمعي نمف : هلوقب لالدتسالا اذه نم ٌرهظأو . هتانسحب

 َّنأ نيرسفملا ضعب ركذ دقو .[49/ : ةلزلزلا] ري ارش ٍةَرَد لاقثم لَمْعي نمو
 نسحلا نع ُلوقلا اذه يور دقو .نيققحملا دنع ٌحيحصلا وه لوقلا اذه

 .ُبوتي مث «بنذي ُدبعلا يف : نسحلا لاق « يقشمدلا دعس نب لالبو «يرصبلا

 «هنع هلأسي مث .هيلع هَفَقَي نأ نود هباتك نم هاحمُي ال نكلو «هل رفغُي :ٌرفغتسيو
 ناكل «ماقملا كلذ نم ءايحلل الإ كبت ملول :لاقو ءًاديدش ًءاكب نسحلا ىكب مث
 . يكبن نأ انل يغبني

 ةفيحصلا نم اهوحمي ال نكلو ,ٌَبونذلا ٌرفغي هللا َنِإ : دعس نب الب لاقو
 . بات نإو ةمايقلا موي اهيلع ُهَفِقوُي ىتح

 ّنم هرتسيف «هفنک هيلع عضيف ءةمايقلا موي ّدبعلا هللا يندي : روا لاق

 ERE :لوقيف تسلا كلذ يف هباتك هيلإ عفديو ءاهّلُك قئالخلا

 اي ٌفرعتأ : هللا ٌلوقيف كل اه ا ول ايل د .ةنسحلاب رميف «ًأرقيف

 )١( فشلا «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ”

 ملسمو ۱/۱1 «أطوملا» يف كلام هاور (؟) ) )28١ةريره يبأ ثيدح نم .
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 كسأر عفرا :لوقيف «دجسيف «كنم اهتلبق ينإ :لوقيف «معن :لوقيف ؟يدبع
 اهنم ٌدعترتو هّبلق اهنم ُلَجْوَيو .ههجو اهل ُدوسيف «ةئّيسلاب رميف «كباتك يف دعو
 ؟يدبع اي فرعتأ :لوقيف .هريغ هملعي ال ام هبر نم ءايحلا نم هذخأيو .ُهّصئارف

 قئالخلا هنم یری الف «ٌدجسيف ,كل اهئرفغ دق يّنِإ :لوقيف «بر اي معن :لوقيف
 هللا صع مل يذلا دبعلا اذهل ىبوط :ًاضعب مهضعب يداني ىتح دوجسلا ا

 . “هيلع ُهَفِقو دق امم هبر َنيبو هنيب اميف يقل دق ام نوردی الو طق

 ,ةمايقلا موي هتفيحص لجرلا ىطعُي :ناملس نع يدهنلا نامثع وبأ لاقو

 «هتانسح اذإف ءاهلفسأ یف رظن «هنظ ءوسي داك اذإف ‹ هتاگیس اذإف ءاهالعأ أرقيف

 نبا نع «نامثع يبا نع يورو .تانسح تلّذدُب دق يه اذإف اهالعأ يف رظن مث

 .()حصأ وهو هلوق نم نامثع يأ نعو «دوعسم

 لخدي : لاق لبج نب ذاعم باحصأ ضعب نع هدانسإب متاح يبأ نبا یورو

 ءنيفئاخلا مث «نيركاشلا مث «نيقتملا : فانصأ ةعبرأ ىلع ةنجلا ةنجلا ُلهأ

 نبال لجر لاق : لاق زرحم نب ناوفص نع (۲۷۹۸) ملسمو )٤۹۸٥(« يراخبلا یورو )١(

 نمؤملا ىندي» :لوقي هتعمس :لاق ؟ىوجنلا يف لوقي يلي هللا لوسر تعمس فيك :رمع

 ؟فرعت له :لوقيف «هبونذب هررقيف «هفنك هيلع عضي ىتح . لجو زع هبر نم ةمايقلا موي

 ,مويلا كل اهرفغأ ينإو ايندلا يف كيلع اهترتس دق ينإف :لاق .فرعأ بر يأ :لوقيف

 : قئالخلا سوؤر ىلع مهب ىدانيف ,نوقفانملاو رافكلا امأو .هتانسح ةفيحص ىطعيف

 . «هللا ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه

 يف متاح يبأ نباو )١418(« كرابملا نبال «دهزلا» تادايز يف يزورملا نيسحلا هاور (۲)

 يبأ نع «لوحألا مصاع انربخأ «نوراه نب ديزي قيرط نم ۲٤٣۱/۸ ريثك نبا هنع هلقن ام

 يدهنلا نامثع وبأو ,نيخيشلا لاجر هلاجر ‹ حيحص دنس اذهو . . هلوق يدهنلا نامثع

 ىلع ملسأو « ةيلهاجلا كردأ رَمعُم ,مرضخم «تبث «ةقث ءّلم نب نمحرلا دبع همسا
 . هنس ةئامو نيثالث نبا وهو ءاهدعب : ليقو 48 ةنس تامو .هقلي ملو ةي لوسرلا دهع
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 الع ال لاف ؟نيحبلا تانخصأ اوس ل لف : نيمنلا :تاسحصا مث

 : اولاق ًافرح ًافرح مهتائيس اوؤرقف « مهناميأب مهبتك اوطعأف «تائيسلاو تانسحلا
 تان اهو تاسلا للا اكل فف اخ نيأف اتا وده ار اب

 .ةنجلا لهأ ٌرثكأ مهف ١4[ : ةقاحلا] (هّيباتك اوؤرقا مؤاهإ :اولاق كلذ دنعف

 رحم ىلع تالاب تالا ودعم ةيداحا نولطحي لق لرقلا اذه لشو

 ا ا ا

 2 ر الو ءىوقتلا لاصخ نم اذه «نسح قّلُخب َساّنلا قلاخو» : هلك هلوقو ےس

 نظي سانلا نم ًاريثك نإف ات ىلإ E هدرفأ امنإو هب الإ | ىوقتلا

 ناسحإب رمألا ىلع هل صنف «هدابع قوقح نود هللا ٌّقحب مايقلا يه ىوقتلا نأ

 .RG هثعب دق ناك هنإف «سانلل ةرشعلا

 نمم هّريغ هيلإ جاتحي ال ام نسح قلخب ٍسانلا ةقلاخم ىلإ جاتحي هنإف ,كلذك
 قوقحب .مايقلاب ينعي نم ىلع باغي ام اريثكو .مهطلاخُي الو هب سائلل ةجاح ال

 وأ ةّيلكلاب دابعلا قوقح لامها هتعاطو هتيشخو هتبحم ىلع فاكعنالاو « هللا

 ىوقَي ال ًادج ٌريزع هدابع قوقحو هللا قوقحب مايقلا ني لا ءاهيف ريصقتلا
 نيقيدصلاو ءايبنألا نم لُمَكلا الإ هيلع

 عم هجولا ٌنسح : ةمودعم وأ ةزيزع ءايشأ ةثالث : يبساحملا ثراحلا لاقو

 . ةنامألا عم ءاخإلا ٌنِسْحو فئايذلا عم قلخلا ٌنْسُحَو ءةنايصلا

 : لجو رع هللا لاقف ءًايلاخ مالسلا هيلع دواد سلج :فلسلا ضعب لاقو
 الأ دواد اي :لاق «نيملاعلا بر اي كيف ٌسانلا ثرجه :لاق ؟ًايلاخ كارأ يلام

 . مهقالخأب سانلا قلاخ ؟ياضر هيف غلبتو «سانلا هوجو هب يقبتست ام ىلع كلَ
 . كنيبو ينيب ناميإلا زجتحاو

 لب .ىوقتلا لاصخ نم نسح قلخب سانلا ةقلاخم هباتك يف هللا دع دقو
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 ءاّرضلاو ءارسلا ىف َنوُقفَنُي نيذُلا . نيقتملل ُتَّدعا» :هلوق ىف كلذب أدب
 :نارمع لآ] «َنينسْحُملا ٌبحُي هللاو سائلا نع َنيِفاَعلاو َظْيْغلا نيمظاكلاو

[YEP . 

 اج الجر نأ انقلب لاف يربقملا ٍديعس نع هدانسإب ايندلا يبأ نبا یورو

 رع ل يقت نوكأ فيك «ريخلا معمای : لاقف ءمالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ىلإ

 لمعتو هلک كبلقب هللا بحت :رمألا نم ريسيب :لاق ؟هل يغبني امك لجو

 نم :لاق «كسفن محرت امک كسنج نبا محرتو ‹ تعطتسا ام كتوقو كحدكي

 0 - عد ۶ 2

 .هل ىغبني امك لجو رع هلل ٌيقت تنأو دحأل هتأت الف

 مامإلا جرخ امك «ناميإلا لاصخ لمكأ قلخلا نسح كي ٌيبنلا لعج دقو

 انان نينمؤملا ٌلمكأ» : لاق لك ّيبنلا نع ةريره نأ ثيدح نم دواد وبأو دمحأ

 ءرملا نإو» : هيف دازو .«”يزورملا رصن نب دمحم هجرخو ()«اقلخ مهنسحأ

 .«هناميإ نم كلذ ٌصُقنَيف ًائيش هقُلَح يف َّنِإو ًانمؤم ُنوكيل

 كيرش نب ةماسأ ثيدح نم «هجام ُنباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ جرخو
9 . 0 0 7 02 

 قلخلا» :لاق ؟ملسملا ٌءرملا يطعا ام لضفأ ام .هللا لوسر اي اولاق :لاق

 . 7(ٌنَسَحْلا

 مئاقلا مئاّصلا ًةجرد هقلخب ْعُلبَي نسحلا قلخلا ٌبحاص نأ كي بنلا ربخأو

 نابح نبا هححصو )١1١17(, يذمرتلاو )٤٨۸۲(« دواد وبأو . ٠756و ۷۲/۲ دمحأ هاور )١(

 .([؛١الك)و (5ا/9)

 . ظفحلا ءيس وهو .ةعيهل نبا هيفو «.(5684) «ةالصلا ردق ميظعت» يف (۲)
 هجام نباو , «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو ۰۲۷۸/٤ دمحأ هاور (۳)

 .(485)و )٤۷۸( نابح نبا هححصو ««دواد يبأ ننس» يف وه سیلو (477)
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 كلذ نأ ُنّطَيو ءةالصلاو موّصلاب قلخلا نسح نع ىوقتلل ٌديرملا َلْغتشي الل
 يلا نع ةشئاع ثيدح نم دواد وبأو دمحأ مامإلا جرخف ءامهلضف نع هعطقي
 .«مئاقلا مئاصلا تاجرد هقّلخ دو كردي نمؤملا نك : لاق لكي

 ٍسانلا ٌبحأ هّبحاص نأو «نازيملا يف ٌعَضوُي ام لقثأ قلُحلا نسح نأ ربخأو
 يذمرتلاو ءدواد وبأو ,دمحأ مامإلا جرخف ءاسلجم نييبنلا نم مهبرقأو هللا ىلإ
 نازيملا يف عضوي ءيش نم ام» :لاق ب ّيبنلا نع ءءادردلا يبأ ثيدح نم

 ةا اج و ناو كانط ن قالا دس وس نال
 . 0«ةالصلاو

 يلا نع 0 ا ولا لف

 دسم يي ا » : لاق ْدْيِكك

 رثكأ» : للك ّيبنلا نع ةريره يبأ تاج جو قلخ مكتسحأ» : لاق «یلب

 ىلا يبو نا ىرقت لا رخ ا

 يف ٍتيبب ميعز انأ» لاق ول يللا نعاةماما يبأ ثيدح نم دوادوبأ جرخو

 ثيدح نم ٥ هانعمب هجام ُنباو يذمرتلا هجّرخو ء«هقلخ َنَسَح نمل ةنجلا ىلعأ

 يملأ 3 قل

 هجيرخت مامت رظناو )٤۸۰(« نابح نبا هححصو )٤۷۹۸( دواد وبأو 44/5 دمحأ هاور )١(

 «(۳٣۲۰۰)و (۲۰۰۲) يذمرتلاو ,(41/44) دواد وبأو 4 44و ٤٤٤و 447/5 دمحأ هاور (۲)

 .(441) نابح نبا هححصو « حيحص نسح ثيدح :لاقو

 . نسح هدانسإو )٤۸٥(« مقرب (۳)

 هجيرحت مدقت )٤(

 يف يناربطلا دنع لبج نبذاعمثيدح نمد هاشهلو « نسحهدنسو( ۰ )دوادوبأ هاور(8)

 .انه اذه دعب روكذملا وهو سنأ ثيدح نم رخاو )8٠١5( «ريغصلا» يفو )7١117( «ريبكلا»

 «فيعض وهو «نادرو نب ةملس هدنس يفو )٥١(. هجام نباو «(۱۹۹۳) يذمرتلا هاور ()
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 ني لو سلا و يللا وح تف فلا نع قر وو
 ٠ .لامتحالاو ةلذبلاو ٌمركلا : قلخلا |

 ناكو .نسحلا ٌرشبلاو ةيطعلاو ةلذبلا : قلخلا نسح :لاق يبعشلا نعو
 ۰ .كلذك يبعشلا

 . © ىذألا ٌففكو «فورعملا ُلذبو «هجولا طسب وه : لاق كرابملا نبا نعو

 :دشنأف «قلخلا نسح نع عيطم يبأ نب مالس لئسو

 هلئاش تنأ يذلا هيطعُت كنك اللهم هبتفج ام اذإ هارت

 هّلئاس هللا قَنَيلَف اهب َداَجَل هحوُر ريغ همك يف ْنُكَي ملول
 "هُلِحاَس ُدوُجلاو فورعملا هّنْجَْلَف  ٌهَتيتأ يحاونلا يأ نم ٌرحَبلا َوُه

 :لاق هنأ هنعو ءٌدتحت الو ّبضغت ال نأ قلخلا ٌنسَح : دمحأ مامإلا لاقو

 الا نم نركب ام امتحت نأ قلسلا نسخ

 لاق كلذ وحنو .بضغت ال نأو «هجولا ٌطسب وه : هيوهار نب قاحسإ لاقو
 ت ننعم

 . مدقتملا هدهاشب يذمرتلا هنسحو -

 . )۸۷١( «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملا هاور )١(

 ورمع نب ةفيذح نب نصح اهب حدمي ةديصق نم ىملس يبأ نب ريهزل لوألا تيبلا (۲)

 :اهعلطم يرازفلا

 e E ةلطاب همنا فلس نع نلقل نبيع
 نم سوأ نب بيبح مامت يبأل ثلاثلاو يناثلاو .بلعث حرشب ١١ص ناويدلا رظنا

 :اهعلطم هللاب مصتعملا اهب حدمي ةديصق

 هلواحُت ام ىونلا كيف ٌتَكَرْدأ دقل هُنهأ فح يذلا ٌعبرلا اهيأ ْلَجَآ

 . ۲۱۹/۴۳ ناويدلا رظنا
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 ةقالطلا راهظإو .هلل ظيغلا مظك :قلخلا ٌنسَح : ملعلا اها يفت لاقو

 ىذألا كو َّدح ةماقإ وأ ًابيدأت الإ نيلاّرلا نع وفعلاو ءرجافلاو عدتبملل الإ رشبلاو
 .ٌدعت ريغ نم مولظمل ةملظمب ًاذخأ وأ ركنم رييغت الإ ٍدَهاعم وأ ملسم لك نع

 ّيبنلا نع «ينهُجلا سنأ نب ذاعم ثيدح نم «دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 حفصتو «كمرح نم يطعُتو «كَّعْطَف ْنَم لص نأ لئاضفلا لضفأ» : لاق هيلي

 .206كمتش نمع

 هللا ٌلوسر يل لاق : لاق < ينهجلا رماع نب ةبقَع ثيدح نم مكاحلا جرخو

 :كعطق نم لصت ی و وا الأ غا : هَ

 .©(كملظ و يَكَمَرَح نم يطعتو

 مركأ ىلع َكَلدأ الأ» :لاق ةي ّىبنلا نأ يلع ثيدح نم يناربطلا جرخو
 وفعتو «كمرح نم يطعتو .كعطق نم لصت نأ ؟ةرخآلاو اينّذلا لهأ قالخأ

 . ©”«كملظ نمع

 نباو .دئاف نب نابز هيفو ۲۰/)٤۱۳( «ريبكلا» يف يناربطلاو .8"4/# دمحأ هاور )١(

 فيعض وهو دعس نب نيدشر هيفو 7١/)4١5( يناربطلا هاورو .نافيعض امهو .ةعيهل

 :اًضيأ

 يف يمثيهلا هركذو . ۸١٠و ١48/14 دمحأو 151/14-١157 مكاحلا هاور نسح ثيدح (۲)

 .تاقث هلاجر دمحأ يدانسإ دحأو «يناربطلاو دمحأ هاور :لاقو 2.١188/4 «عمجملا»

 هيف :لاقو ۱۸۸/۸-۱۸۹ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور (*)

 . فيعض وهو (روعألا ينعي) ثراحلا
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 رشع عساتلا ثيدحلا

 :لاقف لكي ّىبنلا فلَخ تنك : لاق امهنع هللا يضر ٍساّبع نب هللا دبع ْنَع

 اذإ ,كماحت ُهذجت هللا ظفحا َكظْفَحَي هللا ظفحا : تامل َكُمّلعأ يأ مالُغع اي

 ىلع تعمتجا ول ةّمآلا نأ ملعاو هللا نعتساف تنعتسا اذإو هلا لأساف تّلاَس

 نأ ىلع ارتا نإو . كل هنا ك دق ءيشب الإ كوعفتي مل «ءيشب كوعفني نأ

 تُفَجو ُمالقألا تَعفُر ,كيلع هللا ةبتك دق ٍءيشب الإ كوُرضي مل .ءيشب كو رضي

 2 م

 . «فحصلا

 . ٌحيحَص ّنسح ثيدح :لاقو , يذمرتلا هاور

 ءاخرلا يف هلا ىلإ فرعَت «كمامأ هدحت هللا ظفحا» : :يذمرتلا ريغ ةياور يفو

 نكي مل كباصأ امو .كَيصيل نكي مل كأَطخأ ام نأ مّلعاو 0

 رسعلا َعَم نأو «بكلا َعَم جَرَفلا ْنأو بَّصلا م رضا نأ ملعاو .كئطخيل 3

 رس

 «سابع نبا نع «يناعنصلا ,شنح ةياور نم يذمرتلا هجّرخ ثيدحلا اذه

 ملو نيعطقنم نيرخآ نيداتسإ عم اشا شنح ثيدح نم دمحأ مامإلا هجرخو

 تاملك كُمْلَعأ الأ ميلغ ايوأ مالغ اي» : هثيدح ظفلو «ضعب نم اهضعب ظفل زيمي

 (؟515) يذمرتلا هاورو دمحم نب سنوي نع )۲٠۵۹( یلعی وبأو ۲۹۳/۱ دمحأ هاور (۱)

 ء يسلايطلا ديلولا يبأ قيرط نم ينسلا ن نباو وه هاورو «كرابملا نب هللا دبع قيرط نم

 - «يناعنصلا هللا دبع نب شنح نع «جاجحلا نب سيق نع «دعس نب ثيللا نع مهتثالث
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 ُهدجت هللا ظفحا ُكُظّفحي هللا ظفحا» :لاقف ءىلب :ٌتلقف «؟ْنهب هللا كُعفني
 هللا لأساف .َتلأس اذإو ةَّدُشلا يف َكفرْعَي ءاخّرلا يف هللا ىلإ فّرعت «كمامأ
 هلك قلكلا نأ ولف «قئاك و هاامب ملقلا فج دق شاب نعتساف: «تنعتسا ادو
 نأ اودارأ نإو هيلع اوُردقُي مل .هللا هضقي مل ٍءيشب كوعفني نأ اودارأ ًاعيمج

 ىلع ربصلا يف نأ ملعاو «هيلع اوردقي مل < «كيلع هللا هبتكي مل ٍءيشب كورضي

 رسعلا عم نأو «بركلا عم ّجرفلا نأو ,ربصلا عم رصنلا نأو ريتك اوي ركب
50 1 

 ريغ ىلإ هازعو هللا همحر خيشلا هركذ يذلا ظفللا نم ْمتأ ظفللا اذهو

 دانسإب "0«هدنسم» يف ديمح نب دبع هاور خيشلا هركذ يذلا ظفللاو «يذمرتلا

 ثيداحألا» يف حالصلا ن نبا هازع كلذكو .سابع نبا نع .ءاطع نع بفيعض

 . هريغو ديمُح نب دبع ىلإ هللا همحر خيشلا نيعبرأ ُلصأ له يتلا «ةيلكلا

 لع هنبا ةياور نم ةريثك قرط نم سابع نبا نع ثيدحلا اذه يور دقو

 دبع نب هللا و «رانيد نب ورمعو ابو فا نب ءاطعو 2")ةمركع هالومو

 سابع نبا نخاع
 «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو . عمج هنع ىور جاجحلا نب سيق ‹« حيحص دنس اذهو

 نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر يقابو ءاذه هثيدح يذمرتلا ححصو . حلاص : متاح وبأ لاقو

 . ملسم لاجر نمف « يناعنصلا شنح ريغ

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ينثدح «سيوأ يبأ نب ليعامسإ نع (585) مقر (1)
 . سابع نبا نع «حابر يبا نب ءاطع نع اصلا نب حلا ن «يناعدجلا

 . فيعض هدانسإو )٠١٠١١١(. «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 يف يليقعلاو ,.148ص «ةعيرشلا» يف يرجآلاو )١١417(: «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )۳(

 نب دبع قيرط مدقتو .فيعض وهو «ميلس نب دحاولا دبع هيفو .ه۳/۳ «ءافعضلا»

- 



 . 2( مهريغو («©ةكيلم نا نباو © 9ةرفغ ىلوم رمعو )هللا

 هلاق اذك «يذمرتلا اهجرخ يتلا يناعنصلا شنح ٌقيرط اهلك قرطلا ّمصأو

 نم ةيصولا هذهب سابع نبا ىو هنأ هك ّيبنلا نع يور لقو . هريغو هذنم نبا

 دعو « “دعس نب لهسو ,©يردخلا ديعس ىبأو «بلاط نبأ نب يلع ثيدح

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور  ۳٠٤/١«ةنسلا» يف مصاع ا نبا هقلعو )714(.

 ) )۲نبا نع هتياورو «ةرفغ ىلوم صفح وبأ يندملا هللا دبع نب رمع وه :ةرفغ ىلوم رمع

 نبا نيبو ةرفغ ىلوم رمع نيب دانسإلا يف دازف «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو ,ةلسرم سابع

 ةمركع سابع .
 )5( يناربطلا هاور )١١74(« «بادآلا» يف يقهيبلاو ) )۱١۷۳دمحم نب ىسيع قيرط نم

 ىسيعو : هلوقب يبهذلا هدرو 2847/8 مكاحلا هححصو .ةكيلم يبا نبا نع .يشرقلا

 .دمتعمب سيل

 ) )4مكاحلا هاورو ٥٤۲-۳ نب باهش نع «حادقلا نوميم نب هللا دبع قيرط نم
 متاحوبأ لاق «حادقلا : يبهذلا لاقو « سابع نبا نع ريمع نب كلملا دبع نع «شارخ :

. 
رأ اميف سابع نبا نم عمسي مل كلملا دبعو «هيف فلتخم شارخ نب باهشو «كورتم

 ى

 «هدنسم» يف ىلعي وبأو ,144ص «ةعيرشلا» يف يرجآلا هاور (ه) ) )1١14يف بيطخلاو

 «هخيرات» ١4/ 2١76نب ديز نب يلعو «كورتم وهو «رامتلا نوميم نب ىيحي هيفو

 تاركنم نم هَّدعو ۲۹۸۳/۷ «لماكلا» يف يدع نبا هركذو ,فيعض وهو «ناعدج

 ش . لوميم نب ىيحي
 )( «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ  ۱٩۰-۱۱نباو «دارفألا» يف ينطقرادلل هبسنو

 .«بيغرتلا» يف يناهبصألاو يقهيبلاو هيودرم

 وهو «يمشاهلا يلع يبأ نب يلع هيفو )۳٠١(« «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هاور (۷)

 يبأ نب يلعب هفعضو « يناربطلل ۱۸۹/۷-٠۹۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هبسنو « كورتم

 .اذه يلع
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 «ضعب نم حلصأ اهضعب رو ءةنيل اهلك ثيدحلا ديناسأ ن نأ ١" يليقعلا ركذو

 .ةديج ةنسح يذمرتلا اهجرخ يتلا شنح قيرطف «لاح لكبو

 ىتح «نيدلا رومأ ٌمهأ نم ةيلك دعاوقو ةميظع اياصو نمضتي ثيدحلا اذهو
 اوف «شيطأ تدكو ىنشهدأف «ٌتيدحلا اذه ٌثربدت : ""ءاملعلا ضعب لاق

 e مهفتلا رولا اد اجلا نم یف

 هجو ىلع ُهدصاقم انهاه ركذن نحنو “”ًاریبک ًاءزج هحرشل تدرفأ دقو :تلق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ راصتخالا
 «هیهاونو «هرماوأو .هقوقحو .هّدودح ظفحا : ينعي (هللا ظفحا» : ك هلوقف

 ٌدنعو «بانتجالاب هيهاون دنعو «لاثتمالاب هرماوأ دنع ُفوقولا وه :كلذ ظفحو
 وهف يقلل لعق نست ءهنع ىهن ام ىلإ هيف نذأو .هب رمأ ام ٌرواجتي الف «هدودح

 ام اذه : لجو رع لاقو «هباتك يف هللا مهحدم نيذلا هللا دودحل نيظفاحلا نم

 قر « يبل كي كاجو ىلا دخل ول نت روسنا نك ترتر
 بوتيل هبونذل ظفاحلابو هللا رماوأل ظفاحلاب انهاه ظيفحلا رسفو .[ممم؟

 ةظفاحملاب هللا رمأ دقو ءةالصلا هللا رماوأ ع نم هظفح بجي ام مظعأ 0

 ء[۲۳۸ :ةرقبلا] « ىطسُؤلا ةالّصلاو ِتاوّلّصلا ىلع اوُظِفاَح :لاقف ءاهيلع
 «َنوظفاحُي ْمِهِتالَض ىلع ْمُه َنيْذَّلاوط :هلوقب اهيلع نيظفاحملا حدمو
 .[”5 : جراعملا]

 )١( «ءافعضلا» يف ۳/٠٤ .

 «سابتقالا رون» يف فنصملا هلاق «رطاخلا ديص» هباتك يف يزوجلا نب نمحرلا دبعوه (۲)
 . ۲۳ص

 ةّئس ةمركملا ةكمب عبط «سابع نبال لي يبنلا ةيصو ةاكشم يف سابتقالا رون» همساو (۳)

 ءه١٠٠٤٠ ةنس ًاضيأ ةرهاقلا يف عبط مث ه58١ ةنس ةرهاقلا يف عبط مث ه۷

 .انتاقيلعت يف اهيلإ ريشن يتلا يه ةريخألا ةعبطلاو
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 «"7«ةنجلا هّلخدُي نأ ٌدهع هللا دنع هل ناك ءاهيلع ظفاح ْنَم» : لي ئينلا لاقو

 . (29(ةمايقلا موي ةاجنو ًاناهربو ارون هل رک , ْنهيلع ظفاح نم» :رخآ ثيدح يفو

 ىلع ظفاحُي ال» : كي ّيبنلا لاقو «ةالصلا حاتفم اهنإف ءةراهطلا كلذكو

 .٠”«نمؤم الإ ءوضولا
 همر مك 0 0 0 و

 4 مكناميا اوظفحاو» : لجو زع هللا لاق ,ناميالا هظفحب رمؤي اممو

 ما 6 00 5
 بجي ام مهنم ريثك لمهيو «اريثك اهيف سانلا عقي ناميالا نإف «[44 :ةدئاملا]

 . همزتلي الو ,هظفحي الف ءاهب

 : عوفرملا دوعسم نبا ثيدح يف امك نطبلاو سأرلا طفح كلذ نمو

 امو نطبلا ظفحتو « ىَعَو امو سأرلا ظفحت نأ ءايحلا مح هللا نم ٌءايحتسالا»

 . (0يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخ «یوح

 نم ناسللاو رصبلاو عمّسلا ظفح هيف لخدي ىعو امو سارا ظفحو

 ىلع رارصإلا نَع بلقلا ظفح نمضتي ىوح امو نطبلا ظفحو ,تامرحملا
 Roo ”هع E تن 06 2 5

 «هورذحاف مكسفنا يف ام ملعي هللا نأ اوملعاوإ : لجو رع هللا لاق , مرحم

 دواد وبأو #2 19و ۳۱۷/۰ دمحأو ۱۲۳/۱ كلام تماصلا نب ةدابع ثيدح نم هاور (۱)

 . (۱۷۳۲) نابح نبا هححصو )۱٤١۱١(« هجام نباو * 05 يئاسنلاو )١570(.,

 نبا هححصو ۰۳۰۱/۲ يمرادلاو ۱۹۹/۲ دمحأ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هاور (۲)

 )١5517(. نابح

 نابح نبا هححصو ؛«: 5 يمرادلاو ,.7587/8 دمحأ نابوث ثيدح نم هاور (۳)

 70 ٠١(.

 )٤( يوغبلاو .(5584) يذمرتلاو .”4ا/١ دمحأ هاور ,فيعض ثيدح )٤١۳۳(«

 مكاحلاو ٤/ ۴هدنس يف نإف .فيعض : يأ بيرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 فيعض وهو يفوكلا يسمحألا يلجبلا دمحم نب حابصلا .
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 داؤفلاو َرَصَبلاو ٌعمّسلا نإ : هلوق يف هلك كلذ هلل عمج دقو ۲۳١[« :ةرقبلا]

 . o] : ةرقبلا] (ًالوؤسم ُهْنَع ناك كلوا لك

 . براشملاو لكاملا نم هيلإ مارحلا لاخدإ نم نطبلا ظفح ًاضيأ نمضتيو

 يفو .جرفلاو ناسللا : لجو رع هللا يهاون نم هظفح بجي ام مظعأ ْنمو

 نيب امو هييحْل نيب ام ظفح ْنَم» :لاق للك ّيبنلا نع «ةريره يبأ ثيدح

 .©0مكاحلا هش «ةنجلا ٌلْخَد .هيلجر

 ."”«ةنجلا لخد .هجرفو هيَ نيب ام
 لق# : لاقف اهل نيظفاحلا حدمو .جورفلا ظفحب لجو رع هللا رمأو

 «هنسحو (7105) يذمرتلا هاورو « يبهذلا هقفاوو هححصو ٤ / ٠۷ «كردتسملا» يف )١(

 . )٥۷۰۳( نابح نبا هححصو

 دمحأو «(۷٠1۸)و )1٤۷٤( يراخبلا دنع دعس نب لهس ثيدح نم دهاش هلو

 ىسوم يبأ ثيدح نم رخاو )٥۷۰۱( نابح نبا هححصو )۲٤۰۸(« يذمرتلاو ٥/۳۳

 . يتآلا ثيدحلا وهو

 : لاقو ۲۹۸/۱۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو مسي مل لجر هيفو ۳۹۸/ ٤ دمحأ هاور (۲)

 لاجر يفو «تاقث ىلعي يبأو يناربطلا لاجرو .هوحنب يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور
 نم (545) يعاضقلاو 2848/4 مكاحلا هاورو . تاقث هلاجر ةيقبو « مسي مل وار دمحأ

 ظفاحلا هدروأو « ىسوم يبأ نع «سابع نبا ىلوم ليقع نع راسي نب ناميلس قيرط

 :لاقو «يناربطلاو ىلعي يبأ ةياور نم ۲۸۴/۳ .«بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا
 «نايحللا امه :نامقفلاو ؛١٠١/۹٠۳ «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو .تاقث امهتاورو

 ءالبلا مظعأ نأ ىلع ثيدحلا لدو «قطنلا هب ىتأتي امو ,ناسللا وه :امهنيب امب دارملاو

 .رشلا مظعأ يقو ءامهرش يقو نمف .هجرفو هناسل ايندلا يف ءرملا ىلع
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 مه هللا دعا تاركاّذلاو ًاريثك هللا ٠ نيركاّذلاو تاظفاحلاو مُهَجورُف َنيظاَحلاول

 مه نينا نونمؤملا حلف ذف» :لاقو .[#ه : بازحألا] «ًاميظَع ا ةرفْعَم

 ىلَع الإ َنوظِفاَح ْمِهِجورُفل ْمُه نيا سلوق ىلإ «نوُعِشاخ مهِتالَص يف
 ١-5[. :نونمؤملا] # َنيِمولَم ريغ ماف ایا EH مهجاوزأ

 ىلإ هطابهإ دنع مدآ هب هللا ىصو ام وأ : ينالوخلا سيردإ وبأ لاقو

 .لالح يف الإ هعضت ال :لاقو ی طفح : ضرألا

 ؛ هقوقح ىعارو « هللا دودح ظفح نم نأ : : ينعي «كظفحي» : ةي هلوقو

EEفو يدهعب اوُقواو# : ىلاعت لاق امك ءلمعلا 20  

 : لاقو «[ ۲ : ةرقبلا] € ْمُكرُكذ ينوركذاف» :لاقو 4١« : ةرقبلا ] © ْمُكدِهَعب

 .[۷ :دمحم] 4 ْمُكْرْصَني هللا اورصنت نإ
 : ناعون هيف لخدي هدبعل هللا ظفحو

 «هلامو و هدلوو هندب يف هظفحك «هایند و يف هل هظفح :امهدحأ

 هلا رمأ ْنِم هتوظفحَي ِهفلَخ نمو هيدَي نيب نم ٌتابقعُم هلل : لجو رع هللا لاق

 ردقلا ءاج اذإف هللا رمأب ُهَتوظفحي ةكئالملا مه : سابع نبا لاق ١١[. :دعرلا]

AE 

 رّدقي مل امم هناظفحي نيكلم ,لجر لک عم نإ : هنع هللا يضر يلع لاقو

 . "ةنيصح ةنج لجألا نإو هو ااكردتلا ءاج اذإف

 نع «ليئارسإ نع نيقيرط نم (۲۰۲۱۷)و )5١715( «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (۱)

 دازو 2515/4 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو «سابع نبا نع ةمركع نع «كامس

 . متاح يبأ نباو ءرذنملا نباو «يبايرفلاو ءقازرلا دبع ىلإ هتبسن

 . تاقث هلاجرو )۲۰۲٤۷( يربطلا هاور (۲)
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 نجلا نم هتظقيو همون ىف هظفحي ُكّلَم هل الإ دبع ْنم ام :دهاجم لاقو

 هيف هللا نذأ اعيش الإ ءكءارو :لاق الإ هيتأي ءيش نم امف ٌماوهلاو سنإلاو
 , (0)هيصيف

 مل :لاق ءرمع نبا ثيدح نم يئاسنلاو «دواد وبأو .دمحأ مامإلا جرخو

 ينإ مهللا» : حبصُي نيحو يسمُي نيح تاوعّدلا ءالؤه ُعَدَي لك هللا ٌلوسر نكي

 ينيد يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ مهللا ءةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا كلاس

 يدي نيب نم ينظفحاو « يتعور نماو :ييروعرتسا مهللا «يلامو يلهأو يايندو

 يفلان نأ كعب غاز ‹ يقوف نمو يلامش نعو « ينيمي نعو ‹ يفلخ نمو

 . 20( يتحت

 هعتمو «هتوق فعضو هربك لاح يف هللا هظفح «هترقو هابص يف هللا ظفح ْنَمو

 . هلقعو هتوقو هلوحو هرصبو هعمسب

 ف ,هلقعو هتوقب تمم وهو ةنس ةثملا زواج دق "ع املعلا ضعب ناك

 يف يصاعملا نع اهانظفح حراوج هذه :لاقف كلذ يف َبتوُعف «ةديدش ٌةبثو
 اخيش ىأر فلسلا ضعب نأ اذه سكعو ريكا يف اع نايف ءرغصلا

 . هربك يف هللا هعيضف «هرغص يف هللا عّيض اذه نإ لاق سالا لاس

 .دهاجم نع ميلس يبأ نب ثيل نع رمتعملا قيرط نم )7١746( يربطلا هاور )١(
 مويلا لمع» يفو .۲۸۲/۸ يئاسنلاو )٥۰۷٤(« دواد وبأو 2736/7 دمحأ هاور حيحص (؟)

 هجيرخت مامت رظناو )451١(« نابح نبا هححصو «(۳۸۷۱) هجام نباو ؛(055) «ةليللاو

 . هيف

 . هريغو عيكو هلاق «فسخلا ينعي «. . . يتحت نم لاتغأ نأ» : هلوقو

 رمع نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط بيطلا وبأ يضاقلا مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا وه (۳)

 «ريسلا» يف مجرتم «ةئاملا ىلع ديزي رمع نع 40٠ ةنس ىفوتملا يعفاشلا يربطلا

 .ريثك نبال ۸٩/۱۲ «ةيادبلا» يف اذه هربخو . 7۷--٩۷
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 لا هلوق ىف اک قرأ نق کاک لا :دقنا> ظفحت هلق
 : 3 2 8 يو عي ماش

 لاق “) .امهيبأ حالصب اظفح امهنإ :[87؟ :فهكلا] «احلاَص امهوبا ناكو#
 0 مع وُ هع £ © ت 3 را

 «كيف ظفحا نأ ًءاجر .كلجأ نم ىتالص ىف نديزأل : هنبال بيسملا نب ديعس
 م وم 1 ٠ م وعي 2 5 7 ١

 نمؤم نم ام :زيزعلا دبع نب رمع لاقو «. «احلاص امهوبا ناكو## ةيالا هده الت مث

 قع و ىف قنا ةظيع لا تركي

 تاريودلاو هدلو دلو هّدلو حلاصلا لجرلاب ظفحيل هللا نإ :ردكنملا نبا لاقو

 . "رتسو هللا نم ظفح يف نولازي امف هلوح يتلا

 يفو «لاحلا كلت ىف هظفحي هللا نإف .هللا ةعاطب الغتشم دبعلا ناك ىتمو

 تجرخف «تيب ىف ا تناک» : لاق وی ىبنلا نع (©(دمحأ مامإلا دنسم)»

 اهب جسنت تناك اهتيصيصو ازنع ةرشع يتنث تكرتو « نيملسملا نم ةيرس ی

 جرخ نمل تنمض دق كنإ بر اي :تلاقف ءاهتيصيصو اهل ازنع تدقفف : لاق

 ينإو «يتيصيصو يمنغ نم ًازنع تدَقَف دق ينو «هيلع ظفحت نأ كليبس يف
 5 5 EO 5 وو

 اهبر اهتدشانم ةدش ركذي يَ هللا لوسر لعجو :لاق . « يتيصيصو يزنع كدشنا

 . «اهلثمو اهتيصيصو «اهلثمو اهزنع تحبصأف» : ةي هللا لوسر لاق « ىلاعتو كرابت

 . جسنيو اهب لزغُي يتلا ةرانصلا يه : ةيصيصلاو

 هللا ىقتا نم : فلسلا ضعب لاق .ىذأ لك نم هللا ُهَظْفَح هللا ظفح نمف

 . هنع ٌنِنغلا هللاو «هسفن عّيض دقف «هاوقت عّيض نمو «هسفن ظْفَح دقف

 يديمحلاو ء(۳۳۲) «دهزلا» يف كرابملا نبا هنع هاور . سابع نبا كلذ لاق نممو )١(

 هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع ۳ مكاحلا هححصو .ا//5١ يربطلاو «(۳۷۲)

 . ٤١١/١ «روثنملا ردلا» رظناو . يبهذلا

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(۳۷۳) يديمحلاو .(”80) «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور (۲)

 18/1 ١.

 . حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو ٠///71. «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )*( ١/٦۷
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 عبطلاب ةيذؤملا تاناويحلا لعجي نأ هظفح نمل هللا ظفح بيجع نمو

 ؛ ٌبكرملا هب ربك ثيح كلي ّيِنلا ىلوم ةنيفَسِل ىرج امك ءىذألا نم هل ةظفاح

 املف ملف «قيرطلا ىلع لد یتح هعم يشمي لعجف ىّدسألا ىأرف ةريزج ىلإ جرخو

 وو و هلع

 , (0)هنع عجر مث «هعدوي هنأك مهمهي لعج < اهيلع هفقوأ

 «سجرن قاط اهمف يف ةَّيح هدنعو ناتسب يف ًامئان مهدأ نب ميهاربإ يؤرو

 طا ر مع تدع كلاز اف

 هيلع لخدي ىتح هقلخ نيب عاضف « هللا ُهَعّيض « هللا عيض نم نأ اذه سكعو

 : "”فلسلا ضعب لاق امك « مهريغو هلهأ نم هعفن وجري ناك نمم ىذألاو ٌررضلا

 . يتّبادو يمداخ قّلخ يف كلذ ُفرعأف « هللا يصعأل ينإ

 هنيد يف دبعلل هللا ظفح :نيعونلا فرشأ وهو .ظفحلا نم يناثلا عونلا
 ,ةمّرحملا تاوهشلا نمو «ةَلضُملا تاهبشلا نم هتايح يف هظفحيف .هناميإو
 اذإ :©فلسلا ضعب لاق .ناميإلا ىلع هافوتيف « هتوم دنع هتيد هيلع ظفحيو

 :لاق ءنآرقلا هسأر يف دجأ :لاق هسأر مش : كلملل لاقي توملا لجرلا رضح

 هيمدق يف دجأ :لاق .هيمدق مش :لاق .مايصلا هبلق يف دجأ :لاق .هبلق مش

 . هللا هظفحف .هسفن ظفح :لاق «مايقلا

 دنع لوقي نأ هرمأ هن أ اب ّيبنلا نع بزاع نب ءاربلا نع «نيحيحصلا» يفو

 هقفاوو 2.50 5/7 مكاحلا هححصو «نسح هدنسو (5477) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )١(

 . يبهذلا

 . ٠٠۹/۸ «ةيلحلا» يف ربخلاو «ضايع نب ليضفلا وه (؟)

 .ايندلا يبأ نبال كانه فنصملا هازعو ۴۴ص «سابتقالا رون» يف امك نابأ نب مكحلا وه (۳)

 ةريره يبأ ةياور نم ظفللا اذهب ثيدحلاف .هللا همحر هنم مهو وهو «فنصملا لاق اذك )٤(

 هاور دقف «ءاربلا ثيدح امأو )۲۷۱٤(« ملسمو ء(۷۳۹۳)و (5770) يراخبلا هاور
 لوسر نأ هظفلو (۲۷۱۱)و (۲۷۱۰) ملسمو ,(7/484)و (1۳۱۳)و )571١( يراخبلا
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 ا طب ا ايناسرا إو ةايمك اف ىمقن ا

 . نيحلاصلا

 مداسإلاب ا مُلا :لوقي نأ هملع ةَ ّيبنلا نأ ودع هروح يفو

 و يف غطت الو ءادقار مالسإلاب ينظفحاو اغا مالسإإلاب يو ءًامئاق

 . "”(هحيحص» يف نابح نبا هجرخ E الو

 كتنامأو كنيد هللا عدوتسأ» : لوقيف ءًارفس دارأ نم عدوي هلك يببنلا ناكو

 يئاسنلا هجرخ .«ُهَظْفَح ًائيش َعدوتسا اذإ هللا نإ : لوقي ناكو ««كلمع ميتاوخو

 . "2هريغو
 تيد ةذودحل ظفاحتلا ةفؤملا ىلع طم لوف هللاف .ةلمجلا يفو

 ُدبعلا ٌرعشي ال دقو «ظفحلا نم .عاوتأب هنيد هيلع دسفُي ام نيبو هنيب لوځیو

eتلا  SSكلذكإ :  

 كقش ىلع عجطضا مث «ءةالصلل كءوضو ًاضوتف .كعجضم تذخأ اذإ» : هل لاق لك هللا

ٌتاجلأو كيلإ يرمأ تضوفو «كيلإ يهجو تملأ ينإ مهللا : لق مث «نميألا
 يرهظ 

 «تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ «كيلإ الإ كنم ىجنم الو أجلم ال .كيلإ ًةبهرو ةبغر , كيلإ

 ىلع تنأو تم «كتليل نم تم نإف . كمالك رخآ نم نهلعجاو . تلسرأ يذلا كيبنبو

 . «ةرطفلا

 تنما :لق» :لاق .تلسرأ يذلا كلوسرب تنما :تلقف نهركذتسأل نهتددرف :لاق

 ش . (۲٤٥٥)و (هه")و )0۲۷) نابح نبا رظناو «تلسرأ يذلا كيبنب

 . ٥۲١/۱ مكاحلا دنع دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو )4۳٤(« مقرب (۱)

 «(9۱۷)و (504)و (605) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا رمع نبا ثيدح نم هاور )0

 نبا هححصو «(۲۸۲۹) هجام نباو «(۳٤٤۳)و )۳٤٤۲( يذمرتلاو «81/و ۷/۲ دمحأو

 . ۹۷/۲ مكاحلاو «(۲۹۹۳) نابح
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 :لافنألا] «هبلقو ءرملا َنيِب لوحي هللا نأ : ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق
 .“رانلا ىلإ هرجت يتلا ةيصعملا نيبو نمؤملا نيب لوحي :لاق 5

 هيلع اوُرعولو .هوَصَعف «هيلع اوناه :- يصاعملا لهأ ركذو  نسحلا لاقو

 سا

 هل رسيب ىتح ةرامإلاو ةراجتلا نم رمألاب مهيل دبعلا نإ :دوعسم نبا لاقو
 ناثلا هُيلخدأ هل هترسي نإ ينإف «هنع هوفرصا :ةكئالملل لوقيف هيلإ هللا رظنيف
 لضف الإ وه امو «نالف يناهد نالف ينقبس :لوقي ٌرّيطتي لظيف «هنع هللا هفرصيف

 . لجو زع هللا

 نإ : لجو رع هللا لوقي» : لك يبنلا نع سنأ ثيدح نم يناربطلا هجّرخو
 نم نإو كلذ هدسفأ هيلع تطسب نإو .رقفلا لإ ُهناميإ ٌحلصُي ال نم يدابع نم
 يدابع نم َّنإو .كلذ هدسفأل «هترقفأ ولو .ىنغلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع
 نم يدابع نم نإو ٠ كلذ هدسفأل «هتمقسأ أولو ةَكّصلا الإ هناميإ حلصي ال نم
 نم يدابع نم نو فلل يقال: E أولو ا الإ هناميإ عصا

 يملعب يدابع ربدأ ينإ «ٌبجعلا هلخدي اليكل :هنع هفكأف ,ةدابعلا نم ًاباب بلطي

 .«ريبخ ٌميلع ينِإ «مهبولق يف امب

 )١( «نایبلا عماج» يف يربطلا هاور )١1988٠0( و)١168481(. مكاحلا هححصو ۳۲۸/۲

 ةبيش يبأ نبا ىلإ 44/4 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هتبسن دازو . يبهذلا هقفاوو

 متاح يبأ نباو «رذنملا نباو «مرصأ نب شيشخو .

 ۲۷۰/۱٠۰ «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلا هاور لوطم ثيدح نم ةعطق (۲)

 .فيعض وهو «يقشمدلا ديعس نب رمع هيفو . يطويسلل 97/7 «يواتفلل يواحلا»و
TY818/4-9194 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )١(« «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا , 

 . سنأ ثيدح نم بيرغ :لاقو
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 ْنَم نأ :هانعم «كمامأ» :ةياور يفو ,«كهاجت هدجت هللا ظفحا» : لكي هلوقو

 هَطوُحَي هجوت ثيح هلاوحأ لك يف هعم هللا دجو ,هقوقح ىعارو «هللا َدودُح طفح

 مه: دلا وفا يلا مم قا نإ ف د وة فو يو نو قلو

 هللا نكي نمو «هعم نكي هللا قتي نم :ةداتق لاق [۱۲۸ :لحنلا] (نونسحُم
 ال يذلا يداهلاو ماني ال يذلا سراحلاو «بلغت ال يتلا ةئفلا هعمف «هعم
 . 'لضي

 ؟فاخت نمف كعم هللا ناك نإف .دعب اّمأ :هل خأ ىلإ فلسلا ضعب بتك

 ؟وجرت نمف كيلع ناك نإو

 الإ :نوراهو ىسومل ىلاعت هلوق يف ةروكذملا يه ةصاخلا ٌةيعملا هذهو

 يبَر َيعَم نإ : ىسوم لوقو ٤٩[« :هط] «ىرأو ٌعَمْسُأ اَمُكَعَم يّنإ افاخت
aTام» :راغلا يف امهو ركب يبأل هلك ّيبنلا لوق يفو .[۲  

 .(9«انعم هللا 3 نزحت ال ؟امهثلاث هلل نينثاب كط

 فالخب ةناعإلاو ظفحلاو كيبل رفا يضتقت ةا فلا هل

 مُهُعباَرَوُم الإ ثالث ىَوجَن نم نوک امو : ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةماعلا ةيعملا

 «اوناك امنيأ مُهَعمْوُم لإ رك الو كلذ نم ىَنذَأ الو مهُسِداَسَوُم الإ ٍةسْمح آو

 ىضرُي ال ام نوت ذإ مُهَعَم وهو هللا نم َنوُمْحَبسَي الو# : هلوقو .[ا/ : ةلداجملا]

 هتبقارمو هعالطاو هملع يضتقت ةيعملا هذه نإ ٠١۸[« :ةرقبلا] « لوقلا نم

 دبعلا ظفح يضتقت ىلوألا ةيعملاو .هنم دابعلا فيوختل ًةيضتقم يهف .مهلامعأل

 لک ىلع ههاجتو هّمامأ هدجو «هقوقح ىعارو « هللا ا
 ناميإلا لضفأ» :ثيدح يف امك «هقلخ نع هب ىنغتساو «هب سنأتساف . لاح

 1551(2)و (۳۹۲۲)و ("567) يراخبلاو 514/١. دمحأ ركب ىبأ ثيدح نم هاور (؟)

 .(1714) نابح نبا هححصو )۳۰۹٩(« يذمرتلاو «(۲۳۸۱) ملسمو
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 . قبس دقو ()«ناک ثيح هعم هللا نأ ُدبعلا َملعي نأ

 تسافر قيرط ىلع هدو ةيربلا لغد هلأ لاكحلا ناب نع يورو
 “؟كعم كبيبح سيلأ ؟شحوتست مل : فتاه هب فتهف

 «هعم e : لاقف ؟ةدسو ر :رخآل ليقو مرق دل

 ؟وه نيأ : هل ليق ٠ ىلب :لاق ؟ سنؤم َكَعَم امأ رجلا ليقو ؟هذحو نوكي تيك

 يلبشلا ناكو . يقوفو . يلامش نعو « ينيمي نعو « يفلخو . يعمو .يمامأ : لاق

 :كنسنن

 “ايداهكاركذب اَناَياطَمِل ىفك  انّمامأ تنأو انجّلدأ نحن اإ

 اذإ ّدبعلا نأ ىنعي «ةّدشلا يف كفرعي .ءاخّرلا يف هللا ىلإ فّرعت» : ب هلوق

 .هجيرخت مدقت )١(

 4/۰ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )۲(

 ء١/۱۹۷ «ءارعشلا لوحف تاقبط» يف امك يدسألا سأش نب ورمع تيبلا اذه لئاق (۴)

 ةدجنو ديدش سأب اذ ناكو «ةيبيدحلا دهشو «ةبحص هل تناكو ۲١٠/٠١. يناغألاو

 نب رماع ينب نم لجر هرواج هنأ هربخ نم ناكو «هموق يف ةلزنمو فرشو ردق اذ ناكو
 كراوج يف تمدام امأ : يرماعلا هل لاقف ءاهبطخف .ةليمج هل تنب يرماعلا عمو ةعصعص

 ءورمع بضغف ءاهبطخاف يموق ىلإ ٌتعجر اذإ نكلو ءرهقلاو راستقالا ىلع ينم لزثت الف
 داف ىلإ لكلا مج اف اات نا الإ ااو لنآ ايجي لاذ
 لعفي نأ ممذتو « ىبحتساف راوجو قاثيمو دهع لجرلا نيبو ينيب ناك دق :لاق مث « مهوزغ

 :لاقو

 ايداه كاّيرب تابعا 0 متم تناو مجلدا نحنا اذإ
 ايداونلا 0 GE و ُءاقتا الولو ۶

 ايداب ٌمركأف اودع اذإ ٍدابو هّلثم سالا رضحُي مل ٌرضاح انل
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 ىلإ كلذب فّرعت دقف «هئاخر لاح يف هقوقح یعارو «هدودح ظفَحو « هللا یقتا

 هيلإ هرعت هل ىعرو «ةّدْشلا يف هبر هفرعف ضاق همة سيو هب راو هللا

 ترق يضتقت ةصاخ ة ةفرعم هذهو .ةفرعملا هذهب دئادشلا نم هاجنف ءاخرلا ىف

 . هئاعدل هتباجإو هل هتيحمو «هبر نم دبعلا

 :ناعون هبرل دبعلا ةفرعمف

 هذهو .ناميإلاو قيدصتلاو هب رارقإلا ةفرعم يهو ةماعلا ٌةفرعملا امهّدحأ

 ؛هيلإ عاطقنالاو ,ةيلكلاب هللا ىلإ بلقلا ليم يضتقت ةصاخ ةفرعم : يناثلاو

 ةصاخلا ةفرعملا هذهو «هل ةبيهلاو «هنم ءايحلاو .هركذب ةنينأمطلاو هب سنألاو

 اوجرخ ايندا لهأ ٌنيكاسم : مهضعب لاق امك .نوفراعلا اهلوح رودي يتلا يه

 . لجو رع هللا ٌةفرعم :لاق ؟وه امو : هل ليق ءاهيف ام ٌبيطأ اوقاذ امو اهنم

 ؛يالوم فرعأ ىتح تومأ ال نأ بح أ : يكاطنألا مصاع نب ٌدمحأ لاقو

 ها تیا هتفرع اذإ يتلا ةفرعملا نكلو « هب رارقإلا 5 نجلا

 : ناعون هدبعل ا هللا ةفرعمو

 هونلعأ فو ربأ ام ىلع هعالطاو «هدابعب هناحبس هملع يهو .ةماع ةفرعم

 :لاقو E :ق] 4سن هب ٌسوُسو ام مَع ناسنإلا انقلخ ذلو :لاق امك

 «مكتاهُمأ نوطب يف هجا متنا ذإو ضرألا نم مكاَشنا ذِإ 3 مكب ُملْغاَوُمِ

 .[۳۲ :مجنلا]

 ءهيلإ هبيرقتو «هدبعل هتيحم ىضتقت يهو 2. ةصاخ ةفرعم : : يناثلاو

 هير نع ىكحي اميف هك هلوقب اهيلإ ا يهو ,دئادشلا ا «هئاعد

 يذلا هغ تلک ةا اذإف ا ىتح لفاونلاب ّيلإ رقت يدبع ُلازي الو»
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 ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هّديو هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي
 - ر 1

 يناعد نئلو» : ةياور يفو .«هنذيعأل ينذاعتسا نئلو . هنيطعال « ينلأس نئلف

 .٠)«هنبيجأل

 لحدا ؟ءالؤه ْنم كرتسيف «هوعدت ام كبر َنيِبو كنيب سيلأ «ديعس ابأ اي :بيبح
 4 ”fo مر

 : لاقف «جاجحلل كلذ ركذف هوري ملف .هرثأ ىلع طرشلا لخدو «لخدف «تيبلا

 .هوري ملف مهنيعأ سمط هللا نأ الإ «تيبلا يف ناك لب

 اي :تلاقف «ءاعّدلا اهلأسف «ةدباعلا ةناوعشب ضايع نب ليضفلا عمتجاو

 . '”ليضفلا ىلع یشغف «كباجأ هتوعد نإ ام ةو كس اشو 55

 توملا هل ركذو ؟ةدابعلاو عاطقنالا ىلإ كجّيه يذلا ام :فورعمل ليقو
 هنيبو كنيب تناك نإ هديب هلك اذه ًاكلم نإ :فورعم لاقف -رانلاو ةنجلاو خزربلاو

 . اذه عيمج كافك ٌةفرعم

 هللا هلماع ,هئاخر لاح ىف ةعاطلاو ىوقتلاب هللا لماع نمف «ةلمجلا ىفو

 . هتّدش لاح يف ةناعإلاو فطللاب

 نأ هرس نم» :لاق ةي ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا جرخو

 . (ءاخّرلا ىف َءاعّدلا رثكُيلف «دئادشلا دنع هل هللا بيجتسي

 سنوي نأ : هعفري سنأ نع يشاقرلا ديزي ةياور نم هريغو متاح يبأ نبا جرخو

 )١( كانه جرخيو .نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا وهو فنصملا دنع دريس .

 ) )۲«ةوفصلا ةوفص» رظنا ٤ /8".

 )”( «ءاعدلا» يف يناربطلاو .(۳۳۸۲) يذمرتلا هاور )٤٤(« نب رهشو دقاو نب ديبع هيفو
 مكاحلا هاورو «بيرغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاق اذلو ,.نافيعض امهو «بشوح

  0١يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو ءرخا قيرط نم (48) يناربطلاو .
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 توص اذه نر اي :ةكئالملا تلاق «توحلا نطب يف اعد اّمل مالسلا هيلع

 ؟وه ْنَمو :اولاق ؟كلذ نوفرعت امأ : لجو رع هللا لاقف «ةبيرغ ٍدالب نم ٌفورعم
 ةوعدو لبقتم لمع هل مقري لزي مل يذلا ینو دا: الاف نوي يدبع :لاق

 هّيجنتف ءاخّرلا يف عنصي ناك ام محرت الفأ بر اي :اولاق معن :لاق ؟ةباجتسم

 .«”ءارعلاب هحرطف توحلا هللا رمأف :لاق ,ىلب :لاق ؟ءالبلا نم

 نإو ءَةَّدُشلا يف مكركذي .ءاخّرلا يف هللا اوركذا : سيق نب كاحضلا لاقو
 زع هللا لاق ,توحلا نطب يف ّمقو اًملف « ىلاعت هللا ٌركذي ناك مالسلا هيلع سنوي

 نوعي موي ىلإ هنطَب يف ثبَلل نيحْبَسُملا نم ناك هلأ ًالولَقط :لجو
 هكردأ املف هللا ركذل ًايسان ًايغاط ناك نوعرف َّنإَو «[1-144 47 : تافاصلا]

 نم َتنُكو لبق َتيَصَع ْدَقَو نآلآ» :ىلاعت هللا لاقف «تنمآ :لاق «قرغلا
 841١[2©. :سنوي] «َنيدسفملا

 ُءاَّرض هب تلزنف ءاّرسلا يف ٌءاَعَد ٌلجرلا ناك اذإ : يسرافلا ناملس لاقو
 سيل ناك اذإو .هل اوعفشف فورعم توص :ةكئالملا تلاق .ىلاعت هللا اعدف

 سيل توص : ةكئالملا تلاق ىلاعت هللا اعدف ُاَّرض هب تلزنف ءءاّرّسلا يف ٍءاَعَدِب

 .هل نوعفشي الف «فورعمب

 رع هللا كركذي ءاَّرسلا ىف هللا ركذا :لاقف , ىنصوأ :ءادردلا ىبأل لجر لاقو

 ١ ١ . © ءاّرّضلا يف لجو

 ريثك نبا هركذ اميف متاح يبأ نبا هاور «فيعض يشاقرلا نابأ نب ديزي «فيعض هدانسإ )١(

 يطويسلا دازو . ٠٠١/7 «نايبلا عماج» يف يربطلا ًاضيأ هاورو ۳۹۲/۰ «هریسفت» يف

 «ةدشلا دعب جرفلا» يف ايندلا شا نبا ىلإ هتبسن ۱۲۲/۷و ٦٦۸/٩ «روثنملا ردلا» يف

 . قازرلا دبعو هيودرم نباو

 . ١75/17 «روثنملا ردلا» ىف امك ةبيش ىبأ نبا هاور (۲)

 41# هللاا يف ےن ریا ةاوز 6
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 موي يف كل بيجتسي نأ هلعل كئاّرس موي يف هللا عدا :لاق هنأ هنعو

 . 27كئاَرض

 نإ هنم ٌدشأ هدعب امو توما ايندلا يف دبعلاب لزنت يتلا دئادشلا ٌمظعأو

 هذعب اموت توملل دادس الا نمؤملا ىلع ٌبجاولاف «ريخ ىلإ دبعلا ريصم نكي مل

 َنيِذَْلا 3 اي» : لجو رع هللا لاق ,ةحلاصلا لامعألاو ىوقتلاب ةحصلا لاح يف

 الو . َنولَمْعَت امب ريب هللا نإ هللا | وقتاو بغل تمد ام سف ظنت هلل اوقتا اونم

 :رشحلا] «نوقسافلا مه ٌكئلوأ ا مُهاَسْنأَف لأ: اوس نيدلاك اونوكت

۱۹-۸]. 

 امو توملاب هللا ءاقلل ذئنيح ٌدعتساو «هئاخرو هتحص لاح يف هللا ركذ نمف

 و اعا ب طلو اوفا هم ناك دتا دلا ذه دداا كف دخت

 هتحيبض' لاحم ىف هللا یس : نمو « ضار هنع وهو هي هيقلف ديحوتلا ىلع هتبثو

 ضرعأ هلأ ىنعمب ا هذه يف هللا هيسن «هئاقلل ذئنيح ٌدعتسي ملو ,هئاخرو

 داو هيرو فلا خا ذل دملا ولاي ترا لت اذإو شا «هنع

 «كلذ سكعب ٌرجافلاو «هءاقل هللا ا هللا ًءاقل ٌبحأف « هللا نم ىرجشلا

 ىًطرفملا مدني هيلع مداق وه امم همدق امب رشبتسيو «نمؤملا حرفي ٍذئنيحو

 ٠١[. :رمزلا] «هللا بْنَج يف تطرف ام ىلع اترْسَح اي :لوقيو
 هل تمص دقو يبر وجرأ ال فيك : هتوم لبق يملسلا نمحرلا دبع وبأ لاق

 ؟“ناضمر نينامث

 ةنس نيعبرأ كيبأل ُمْيِضُي هللا ىرتأ : هتوم دنع هنبال شايع نب ركب وبأ لاقو

 . 9 ؟ةليل لك نارقلا متخُي

 . 558/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 2180 ص «دهزلا» يف دمحأ هاور )١(

 . 47١/9 «هخيرات» يف بيطخلاو ,.1947/84 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 . ۳۸۳/۱٤ «هخیرات» یف بيطخلا هاور (۳)

 ا ۰



 «كل يّبُحِب :لاق مث «توملل ىجسم وهو نآرقلا سايإ يب أ نب مدآ متخو

 لإ هلإ ال كوجرأ تنك تنك , مويلا اذهل كلما تنك ؟عرصملا اذه يف نب تنفر ألا

 !'ًائضق مث ءمللا

 .قاتشمل كيلإ يْنِإ هللا :لاقو «هیدی عفر . يدع نب ايركز ٌرضحا املو

 مويلا اذهلو «كتأبخ ةعاسلا هذهل يديس : هتوم دنع دهازلا دمصلا ٌدبع لاقو

 (اجرخم هل لَعْجَي هللا قتي نمو :لجو رع هللا لوق يف ةداتق لاقو

 .«©توملا دنع بركلا نم :لاق [؟ :قالطلا]

 ترك کھا ةيآلا هذه يف سابع نبا نع ةحلط يب أ نب ىلع لاقو

0 

 ا 1 .]* ك ةيآلا مون الو واخت لا ل لون

 ةراشبلا ةحرف تبهذ امو .ةنجلا يفل هنإف «ثععبي مويو . هربق يفو «هتوم دنع كلب

 . "هبلق نم

 )١( بيطخلا هاور ۲۹/۷ .

 . ۳۹٦/۱ «ظافحلا ةركذت» يف يبهذلا هدروأ (۲)

 . ۲۷۲/۲ «ةوفصلا ةوفص» رظنا (*)

۱40/۸ 
 )٤) «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هتبسن دازو 4/۲ «ةيلحلاو يف ميعن وبأ هاور

 .ديمح نب دبع ىلإ

 . ۱۳۸/۲۸ «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (©)

 ريثك نبا هدروأو ,# 7/17 «روثنملا ردلا» يف امك متاح يآ نباو ةبيش ا نبا هاور (5)

 عقاولا وهو ادج نسح لوقلا اذهو :لاقو متاح يبأ نبا ةياور نم ۷
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 «هربق نم هللا هثعبي ثيح ْنمؤملا نأ انغلب :ةيآلا هذه يف ينانبلا تباث لاقو

 نمف «نزحت الو فخت ال : هل نالوقيف ءايندلا يف هعم اناك َناذّنلا هاکّلَم هاقلتي
 نمؤملل يه الإ ةمايقلا موي سانلا ىشْحَت ةميظع ْنم امف «هنيع هللا ٌرقُيو .هفوخ هللا
 "'اينُّدلا يف لمعي ناك املو « هللا هاده امل نيع ةر

 تتم اذه «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو .هللا لأساف تلأس اذإ» : ةي هلوقو

 ٌةبغرلاو هواعد وه هلل لاؤسلا نإف «(نیعتسن كابو دمعت كاإل : ىلاعت هلوق نم

 يشب نب نامعنلا ثيدح نم ب يلا نَع يور اذك ءةدابعلا وه ءاعُدلاو «هيلإ

 مامإلا هجرخ [۰ :رفاغ] مل بجا ي ینوعدا مكبر لاقو# : ىلاعت هلوق التو

 . ”هجام نباو , يئاسنلاو « يذمرتلاو ءدواد وبأو ءدمحأ

 خم ءاعذلا» 6 ّيبنلا نع كلام نب سنأ ثيدح نم ”يذمرتلا جّرخو
 ناعتسُي نأو .هريغ لأسي الو ء لجو رع هللا لأسُي نأ مالكلا اذه نمضتف « «ةدابعلا

 . هريغ نود هللاب

 *«هلضف نم هللا اولأساو» :لاقف .هتلأسمب هللا رمأ دقف ءلاؤسلا امأف

 «هلضف نم هللا اوُلَس» : اعوفرم دوعسم نبا نع «يذمرتلا» يفو .[۳۲ :ءاسنلا]

 .©(لأسي نأ حُب هللا إف

 هتبسن دازو 2155/17 «ريثك نبا ريسفت» يف امك نسح دانسإب متاح يبأ نبا هاور )١(

 .رذنملا نبا ىلإ ۳۲۳/۷-۳۲٤ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا

 (71417#) يذمرتلاو )١41/4(« دواد وبأو ,715و ۲۷و . 717/15 دمحأ هاور حيحص (۲)

 ۳٠/۹ «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو .(۳۸۲۸) هجام نباو «(۳۳۷۲)و

 . )۸٩۰( نابح نبا هححصو ١491و 54٠/١ مكاحلاو

 .فيعض وهو .ةعيهل نبا هدنس يفو (۸) «ءاعدلا» يف يناربطلا اذكو .(۳۳۷۱) مقرب (۳)

 . ةعيهل نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاق اذكو

 «ريبكلا» يف يناربطلاو )١۷١(« يذمرتلا هاور «جرفلا راظتنا ةدابعلا لضفأو» : همامتو )٤(
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 .©0«هيلع ٌبْضْعي هللا لأسي ال نم» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع ًاضيأ هيفو

 هلعن سش هلأسي یتح اهّلك هّتجاح هنر مكُّدحأ لأسيل» :رخآ ثيدح يفو
 .««عطقنا اذإ

 يبنلا عياب دقو ءةحيحص ةريثك ثيداحأ نيقولخملا ةلأسم نع يهنلا يفو

 «قيّدصلا ركب وبأ مهنم :ًائيش سائلا اولأسي ال نأ ىلع هباحصأ نم ةعامج ل
 نأ ًادحأ لأسي الف ىهتقان ماطخ وأ طوف طقسي مهدحأ ناكو .نابوثو ءرذ وبأو

 . های هلواني

 ) 2)3٠٠١484فيعض وهو .رافصلا دقاو نب دامح هيفو .(۲۲) «ءاعدلا» يفو .

 نباو «(508) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ٤٤١/۲ دمحأو «(۳۳۷۳) يذمرتلا هاور )١(

 نيل وهو «يزوخلا حلاص وبأ هيفو .(۲۳) «ءاعدلا» يف يناربطلاو «(۳۸۲۷) هجام

 . ٤4١/١ مكاحلا هححص دقف كلذ عمو «ثيدحلا

 نع «ريسن نب نطق قيرط نم (76) «ءاعدلا» يف يناربطلاو )751١7(« يذمرتلا هاور (۲)

 مامت رظناو «(857) نابح نبا هححصو كلام نب سنأ نع «تباث نع «ناميلس نب رفعج

 . هيف هجيرخت

 نب فوع نع 774/١.« يئاسنلاو ,.(5714 7) دواد وبأو هل ظفللاو ٠١( 5 ملسم ىور (5)

 لوسر نوعيابت الأ» :لاقف «ةعبس وأ ةينامث وأ ةعست ةي هللا لوسر دنع انك :لاق كلام

 نوعيابت الأ» :لاق مث !هللا لوسر اي كانعياب دق :انلقف . ةعيبب دهع ٌتيدح انكو «؟هللا

 :لاق «؟هللا لوسر نوعيابت الأ» :لاق مث !هللا لوسر اي كانعياب دق :انلقف «؟هللا لوسر

 هللا اودبعت نأ ىلع» :لاق ؟كعيابن مالعف !هللا لوسر اي كانعياب دق :انلقو انيديأ انطسبف

 سانلا اولأست الو (ةيفخ ةملك رسأو) اوعيطتو «سمخلا تاولصلاو ءًائيش هب اوكرشت الو

 . (”786) نابح نبا هححصو . «أئيش
 «ريبكلا» يف يناربطلاو (۱۸۳۷) هجام نباو ,١781و ۲۷۹و ۲۷۷/۰ دمحأ یورو

 «؟ةنجلا هل لبقتأ ,ةدحاوب يل لبقتي نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق .نابوث نع )١58(
 لوقي الف ءبكار وهو هطوس عقي نابوث ناكف . «ائيش سانلا لأست ال» :لاق ءانأ :تلق

- 6۷۹ - 



 الجر نأ دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ ثيدح نم ايندلا يبأ نبا جرخو

 ينباب اوبهذف ّيلع اوراغأ نالف ينب نإ .هللا لوسر اي :لاقف ةي ّيبنلا ىلإ | ءاج

 نم دم مهل ام «تيب لهأ اذكو اذك ٍدَمحم لآ نإ» : لك يبنلا هل لاقف « يلبإو

 ؟كل لاق ام :تلاقف .هتأرما ىلإ عجرف .(ٌلجوَّرع هللا لأساف «عاص وأ ٍماعط

 ام َرفوأ هلبإو هنبا هيلع هللا در نأ ثبل امف ,كيلع در ام َمْعِن :تلاقف ءاهربخأف

 سانلا رمأو «هيلع ىنثأو هللا َدِمَحف ربنملا دعصف .هربخأف ةي ّيبنلا ىتأف «تناك

 ُةفزريو ًاجرخُم هل ْلْعجَي هللا تي نمو :أرقو «هيلإ ةبغرلاو لجو رع هللا ةلأسمب

 ٠ 0[ :قالطلا] 4ُبِسَّجحَيال ُتيَح نم
 نم له : : لوقي لجو رع هللا نأ ب ّيبنلا نع «نيحيحصلا» يف تبث دقو

 .«؟هل َرْفْغَأَف رفغتسم نم له ؟هيطغاف لئاس نم له ؟هل بيجتسأف عاد

 لاق» : : لاق ا ّيبنلا نع « ةريره يآ e هريغو يلماحملا جرخو

 ملف . ينرفغتساو ؟هطعأ ملف ينلأسو ؟هبجأ ملف يناعد يذلا 0 ىلاعت هللا

 «؟نيمحارلا محر أ انأو هل رفغأ

 .هذخأيف لزني ىتح «هينلوان : دحأل

 نب قاحسإ نع ۱١۷/٦ «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هقيرط نمو ءايندلا يبأ نبا هاور )١(

 يبأ نع «ةميذب نب يلع نع «رعسم نع «ةنييع نب نايفس نع .يناقلاطلا ليعامسإ
 نم ٠١5/5 يقهيبلا هقيرط نمو 847/١, مكاحلا هاورو . نسح لسرم اذهو «ةديبع

 هححص كلذ عمو ءهنم عمسي ملو «هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ قيرط

 .9١ا/-957/4١1 «روثنملا ردلا» يف اهرظنا دهاوش ثيدحللو . يبهذلا هقفاوو « مكاحلا

 ملسمو )٠٠٤١(« يراخبلاو ٤۸۷/۲ دمحأو ۲٠٤/١. كلام ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو .(545) يذمرتلاو )١16(.« دواد وبأو «(868)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو )47١(2 نابح نبا هححصو )٤۸۰(«
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 راهظإ هيف لاؤسلا نأل «نيعتملا وه هقلخ نود ىلاعت هللا لاوس نأ ملعاو
 لوؤسملا ةردقب فارتغالا هيفو «زاقتفالاو ةباحلاو ةنكسملاو لئاسلا نم ّلذلا

 الو ٌناضملا ءردو « عفانملا بلجو «بولطملا لينو نرضلا اذه ٍعفد ىلع

 وعدي دمحأ مامإلا ناكو ,ةدابعلا ةقيقح هنأل ءهدحو هلل لإ راقتفالاو لذلا حلصي

 ,كريغل ةلأسملا نع هنّصف كريغل دوجسلا ِنَع يهجو تنص امك هللا :لوقيو

 رضب هللا َكَسَسمَي نو :لاق امك . هاوس عفنلا بلجو رضلا فشك ىلع ردقي الو

 و »)1۰۷ سنوي (هلضفل دار الف ريخب كدر ناو رم لإ هل فشاك الف

 هل َلِسْرُم الف كمي امو اهل َكِسمُم الف ٍةَمحَر نم ساتل هللا حتي امل
 . [۲ :رطاف] (هدعب

 هلاؤس يف حليو  جئاوحلا يف هيلإ َبْعْريو لأسُي نأ ٌبحي هناحبس هللاو
 ىلع رداق وهو «هلاؤس هدابع نم يعدتسيو .هلأسي ال نم ىلع ُبْضْعَيو هئاعُدو

 فالخب قولخملاو ,ءيش هكلم نم ٌصُقْنَي نأ ريغ نم مهلوس مهلك هقلخ ءاطعإ
OESقافلة يدش سو رادو عل ناش لدن تع لاس  

 رهظيو «هباب كنع قلغُي نم يتأت «كحيو : كولملا يتأي ناك لجرل هبنم نب بهو

 تنقل ليللا فصنب هباب كل حتفي نم عدتو «هانغ كنع يراويو .هّرقف كل

 !؟كل بجتسأ ينعدا :لوقيو .هانغ كل رهظيو «راهنلا

 هباب كنود قلغأ نم ىلإ كجئاوح بلطت نأ كايإ :ءاطعل سوواظ لاقو

 «هلأست نأ كرمأ ةمايقلا موي ىلإ حوتفم هباب نمب كيلعو «هباجح اهنود لعجيو

 . (2كبيجي نأ كدعوو

 نع ٌزجاع دبعلا لألف .قلخلا نم هريغ نود لجو رع هللاب ةناعتسالا امأو

 هايندو هنيد حلاصم ىلع هل نيعم الو «هراضم عفدو «هحلاصم بلجب لالقتسالا

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور 4/١١ و8/١4١.
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 اذهو ءلوذخملا وهف هلذخ نمو ءُناعُملا وهف .هللا هناعأ نمف .ٌلجو رع هللا الإ
 ْنم دبعلل لوح ال ىنعملا نإف شاب الإ هك الو لوخ الو : لوق ىنعم ٌقيقحت

 نم زنك يهو ةميظع ةملك هذهو .هللاب الإ كلذ ىلع هل ةف الو ءلاح ىلإ لاح

 كرتو .تارومأملا لعف يف هللاب ةناعتسالا ىلإ جاتحم دبعلاف «ةنجلا زونك

 نم هدعبو توملا َدنعو ايندلا يف اهلك تارودقملا ىلع ربصلاو «تاروظحملا

 ءلجو رع هللا الإ كلذ ىلع ةناعإلا ىلع ردقي الو « ةمايقلا مويو خزربلا لاوهأ

 لا نَع حيحصلا ثيدحلا يفو . هناعأ هلك كلذ يف هيلع ةناعتسالا ققح نمف

 . )رجعت الو هللاب نعتساو كْعفني ام ىلع صرحا» : لاق كي

 راصف هب ناعتسا نم ىلإ هللا ُهَلَكو «هريغب ناعتساو « هللاب ةناعتسالا كرت نمو

 هللا كّلكيف مارك ا :زيزعلا دبع نبرمَع ىلإ نسحلا بتك . از

 و تك ا :فلسلا ضعي مالك نو . هيلإ

 . كريغب ُنيعتسي فيك كفرعي نمل تبجع

 «مالقألا تعفر» : ىرخأ ةياور يفو ئاك وه امب ُملقلا فج : لع هلوق

 ٍدمأ نم اهنم غارفلاو اي کالا ةباتك مُدقت نع ةيانك وه «فحصلا 58

 دقف «هدهع لاطو .هنع مالقألا تعفرو .هتباتك نم غرف اذإ ٌباتكلا َنإف ءديعب

 ةفيحصلا تفجو ءاهدادم ْنِم اهب بتك يتلا مالقألا تفجو «مالقألا هنع تعفُر

 .اهغلبأو تايانكلا نسحأ نم اذهو ءاهيف هب بوتكملا دادملاب اهيف بتك يتلا

 )١( ملسمو ."ا/ل٠و 855/17 دمحأ هاور ثيدح نم ةعطق )۲۹۹٤(« هجام نباو )٤۱۹۸(ء

 نابح نبا هححصو .(51715)و (5177) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو )١"الاه(.

 نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : همامتب هصنو هعفر ةريره يبأ نع (01/77)و
 .نإو ,زجعت الو هللاب نعتساو ,كعفني ام ىلع صرحا .ريخ لك يفو «فيعضلا نمؤملا

 «لعف ءاش امو هللا ردق : لق نكلو ءاذكو اذك ناك تلعف ينأ ول : لقت الف ,ءيش كباصأ

 كنم طفل نالا لمع مقتول نإ
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 هللا لاق ء ىنعملا اذه لثم ىلع ةريثكلا ةحيحصلا ننسلاو ٌُباتكلا لد دقو
 ل يبا ير تاو ا

 هللا لإ : لاق ل ا حيحص» يفو

 .«ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامّسلا ٌقّلخي نأ لبق قئالخلا ٌريداقم ّبتك

 اميفأ ؟مويلا لمعلا ميف « هللا لوسر اي :لاق الجر نأ رباج نع ًاضيأ هيفو

 تفج اميف لب ءال» : لاق ؟لبقتسي اميف مآ ءریداقملا هب ترجو ءمالقألا هب تفج
 الردع لك القا :لاق ؟لمعلا ميفف :لاق 00 مالقألا هب

 ل قلخ

 نع تماصلا نب ةدابع ثيدح نم يذمرتلاو رادو .دمحأ مامإلا جرخو

 كلت يف ىرجف بتكا :لاق مث .ملقلا هللا قلخ ام لوا نإ» :لاق هلك يلا

 , 2«يةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ةعاسلا

 .اهركذ لوطي ًادج ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو

 مل « هللا هضقي مل ٍءيشب قت نأ اودازأ انيس قلختلا نأ ولفو الع هلوق

 .«هيلع اوردقي مل «كيلع هللا هبتكي مل ۽ يشب كورضي نأ اودارأ نإو هيلع اوردقي

 نأ : دارملاو ابشن ىنعملا اذهب يذمرتلا ةياورو ءدمحأ مامإلا ةياور هذه
 9 ر 0 32 ۶ء

 دبعلا بيصي الو هيلع ردقم هلكف عشت وأ ةرضب امم هاند ىف ديعلا َتَيِضِي ام

 .(1165) يذمرتلا ًاضيأ هاورو )۲٦٥۳(« مقرب (۱)
 . )۲۹٤۸( ملسم هاور (۲)

 (”1)و )۲۱٣١( يذمرتلاو ( ۰ ۰ ) دواد وبأو ۰۳۱۷/١ دمحأ هاور حيحص ثيدح (۳)

 (۲۳۲۹) ىلعي يباو :21١/178 يربطلا ريرج نبا دنع سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو
 . ۳۷۸ص «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو
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 مهلك قلخلا كلذ ىلع دهتجا ولو « قباسلا باتكلا يف كلذ نم هل بك ام الإ

 بكام ا انيصُي نل لق : لجو رع هلوق يف اذه لثم ىلع ُنآرقلا لد دقو
 يف الو ,ضرألا يف ٍةبيصُم نم باص م :هلوقو 6١[ : ةيوتلا] 6 هللا

 00 هلوقو OYY: E ,لهق نب باتك يف ألا گشت

 لكل نإ» :لاق ا ا ۹ ءادردلا ىب e نم دمحأ مامإلا جرخو

 SES N ينم ةقيقح دبع غلب امو «ةقيقح ءيش

 . 2”(هبيصيل نكي مل هأطخأ ام نأو , ةئطخيل

 ىنعم ةي ّيبنلا نع «تباث نب ديز ثيدح نم هجام ن ٰنباو دواد وبأ جرخو

 ٠ . ”ًاضيأ كلذ
 ديو ةلبقركذ امو ؛ لصألا اذه ىلع ةيصولا هذه عيمج ٌرادم نأ ملعاو

 هللا ّبتك ام الإ هّبيِصُي نل هن أ ملع اذإ دبعلا ناف ؛هيلإ عجارو هيلع عرفتم وهف

 ريغ رودقملا فالخ ىلع مهلك قلخلا داهتجا نأو ءرضو ٍعفنو ءٌرشو ريخ ْنم هل

 ٌتبجوأف عاملا يطعملا فانا راسل قوم هللا َّنأ e « ةتبلا ديفم

 دوبعملا نإف ءهدودح ظفحو « ةعاطلاب هدارفإو لي هيو ديحوت دبعلل كلذ

 عفني ال نم دبعي نم هللا مذ اذهلو ءراضملا عفدو عفانملا ٌبلج هتدابعب دصقي امّنإ

 يطعي الو رضي الو ٌعفني ال هنآ ملع نمف ءأكي د هدباع نع ينغي الو يلو

 لاؤسلاو ةبحملاو ءاجرلاو فوخلاب هدارفإ كلذ هل ّبجوأ «هللا ٌريغ عنمي الو.

 ا هاور :لاقو ۱۹۷/۷ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ء7٦ دمحأ هاور )١(

 . «طسوألا» يف يناربطلا هاورو .تاقث هلاجرو يناربطلاو

 . نابح نبا هححصو ۱۸۹و ۸۲/۰ دمحأو «(۷۷) هجام ¿ن نباو 4549(2) دواد وبأ هاور (۲)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(۷۲۷)
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 «هطخس يقتي نأو ءًاعيمج قلخلا ةعاط ىلع هتعاط ميدقتو ءءاعدلاو عّرضتلاو
 ناو ل لولا هدي الا ها إو اع قلظكلا طخ هيف ناك ولو

 نم هيلع نوكرشملا ناك ام فالخب ءءاخّرلا لاحو ةَّدشلا لاح ىف هل ءاعدلا

 نم هعفن نوجري نم ءاعدو .ءاخرلا ىف هنايسنو ,دئادشلا دنع هل ءاعدلا صالخإ
 84 ىف و ا EEA ت 2
 رضب هللا َيندارا نإ هللا نود نم نوعدت ام متيارفا لق# :لجو زع هللا لاق «هنود

 0 ره 0 و رگ ىع يو و 507

 هللا يبسح لق هتمحر تاكسمم نه له ةمحرب ينذازا وا هرض تافشاك نه له

 ٠ . [۳۸ :رمزلا] #نولكوتملا لكوتي هيلع

 باصأ ام نأ : ينعي «أريثك ًاريخ هركت ام ىلع ربّصلا يف نأ ملعاو» : لكي هلوق

 ريخ ربصلا يف هل ناك ءاهيلع ربص اذإ هيلع ةبوتكملا ةملؤملا بئاصملا ّنم دبعلا

 7 .ريثك

 اذه لبق ىرخأ ةدايز سابع نبأ نع هريغو ةرفغ ىلوم رمع ةياور يفو

 مل نإو «لعفاف «نيقيلا يف اضّرلاب هلل لمعت نأ ّتعطتسا نإف» : يهو «مالكلا

 . «ًاريثك ًاريخ هركت ام ىلع ربّصلا يف إف ,عطتست

 نكل «هيبأ نع سابع نب هللا دبع نب ىلع ةياور نم ىرخأ ةياور يفو

 عنصأ فيك هللا لوسر اي :تلق : يهو ءاذه دعب ىرخأ ةدايز ,فيعض اهدانسإ
 نكي مل كأطخأ ام نأو «كئطخيل نكي مل كّباصأ ام نأ ملعت نأ» : لاق ؟نيقيلاب

 بلقلل نيقيلا دع ا ا CRE تنا اذإف . كبيصيل

 ا 71 اع سمرا

 نمؤي نمو) هلوق سابع نبا نع يلع نع ةيواعم قيرط نم ۱۲۳/۲۸ ريرج نبا هاورو )١(

 هأطخأ امو ءهئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعيف «نيقيلل هبلق دهي : ينعي (هبلق دهي هللاب

 . هبيصيل نكي مل
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 :بئاصملا ىف ردقلاو ءاضقلاب نمؤملل ناتجرد ناتاهف

 رع هللا لاق .ًادج ةعيفر ةيلاع ةجرد هذهو «كلذب ىضري نأ :امهادحإ
 يعدد همر ها هو“ 6ع ي لم يكل عام -ِ ِ ٤

 : نياغتلا] «هبلق دهي للاب نمؤي ْنَمو هللا نذإب الإ ةبيصم نم باصا ام : لجو
 ملسيف « هللا دنع نم اهنأ ملعيف «لجرلا بيصت ةبيصملا يه :ةمقلع لاق ١[. 0 55 5 5 و ۶ 5 هن 5

 ًاموق ٌبحأ اذإ هللا نإ» :لاق لت ّىبنلا نع سنأ ثيدح نم ٠يذمرتلا جّرخو
 ېي دلع وللا ناكو .«طخسلا هلف طخس نمو ءاضرلا هلف « ىضر نمف «مهالتبا
 . "«ءاضقلا دعب اضّرلا كلاسأ» : هئاعد ىف لوقي

 : لكك ئبنلا لوق ىنعمب هناميإ ٌقيقحت ءاضقلاب اضّرلا ىلإ نمؤملا وعدي اممو
 ًاريخ ناك ءركش ءاّرس هتباصأ نإ : هل ًاريخ ناك الإ ًءاضق نمؤملل هللا يضقي ال»
 .2©(نمؤملل الإ كلذ نضل ا ناک «ربص ءارض هتباصأ نإو هل

 الر لاف زوم ةعماج ةيصو هيضوب نأ هلاسف ا يتلا ىلإ لخير ءاجف
 .©هئاضق يف هللا مهتت

 نبا لاقو ءهب ىضرُي نأ ٌبحأ ٌءاضق ىضق اذإ هللا ْنِإ :ءادردلا وبأ لاق

 .لاق امك وهو هنسحو 7145(2) مقر )١(

 مكاحلاو »04/۲۳-00 يئاسنلا رساي نب رامع نع هاور لوطم حيحص ثيدح نم ةعطق ةقز

 .(1917/1) نابح نبا هححصو ,. 00-0

 يمرادلاو ,.(54494) ملسمو ء16/5و ۲و ۳۳۲/٤ دمحأ بيهص ثيدح نم هاور (۳)

 .(7895) نابح نبا هححصو »۳1۸/۲

 وهو «دعس نب نيدشر هيفو «صاعلا نب ورمع ثيدح نم 4 دمحأ هوحنب هاور )٤(
 نب هللا دبع هيفو .تماصلا نب ةدابع ثيدح نم مخ ًاضيأ هاورو «فيعض . 

 . 0۹/١٠-٠٠ «دئاوزلا عمجم» رظناو . ظفحلا ءيس وهو « ةعيهل
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 مهلا لعجو ءاضرلاو نيقيلا يف حرفلاو َحورلا لعج هلدعو هطسقب هلا نإ :دوعسم
 ءاخرو ٍةٌّدش نم هيلعوه ام ريغ ىئمتي ال يضاّرلاف ؛©”طخسسلاو كشلا يف نزحلاو

 تحبصأ :زيزعلا دبع نب رمع لاقو .امهريغو دوعسم نباو رمع ْنَع يور اذك

 .ردقلاو ءاضقلا عضاوم يف الإ رورس يلامو

 هللا لاق .رورسو ميعن يف هلك هسيع ناك «ةجردلا هذه ىلإ لصو نمف

 ي ةايح هيف موم وهو ىثثأ وأ ركذ ْنِم ًاحلاص َلِمَع نم :ىلاعت
 لاقو . 2ةعانقلاو اضرلا ىه :ةبيطلا ةايحلا :فلسلا ضعب لاق [۹۷ :لحنلا]

 نيدباعلا حارتسمو اندلا ةن مظعألا هللا باب اضرلا :ديز نب دحاولا دبع

 ٌريغ هّنأو ءالبلا يف هدبعل هتريخو يلتبملا ةمكح نوظحالي ةرات اضرلا لهأو
 يضقملا ملأ مهيسنيف .ءاضقلاب اضّرلا ٌباوث نوظحالي ةراتو ,هئاضق يف مهتم
 ةدهاشم يف نوقرغتسيف «هّلامكو هلالجو يلتبملا ةمظع نوظحالي ةراتو «هب
 ةّبحملاو ةفرعملا لهأ ٌصاوخ هيلإ لصي اذهو «ملألاب نورعشي ال ىتح «كلذ

 لاق امك .مهبيبخ نع.هرودص مهتظحالمل مهباضأ امب اوذّللت امّير ىتح
 «هضرم يف هلاح نع نيعباتلا ضعب لئسو . ةبوذغ هباذع يف مهدجوأ : مهضعب

 :لاقف ؟ءالبلا ملأ ٌٍبحملا دجي له : ّيرسلا لئسو . ّىلإ هبحأ هيلإ هبحأ :لاقف

 : مهضعب لاقو ال

 م ه2 A يو هن ع؟ 2 8ع.
 برق كيف هدعبو بذع كيف هباذع

 ي ےگ 2 of ع 2 هَ

 بحااهنم تنا لب يحورك يدنع تناو

 )١( «نيقيلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )۳۲(.

 هححصو « سابع نبا نع ۳0/۲ مكاحلا هاورو « يلع نع 1/1/14 يناربطلا هاور 0

 . ۱۹٤/١-٠٠١ «روثنملا ردلا» رظناو , يبهذلا هقفاوو

 5 ۱/٦ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )(
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 0 ٤ ۶ 2و 92 0 4
 )حا بحت امل أ بحلا نم ىبسح

 اضّرلا عطتسي مل نمل هذهو ءءالبلا ىلع ربصي نأ :ةيناثلا ةجردلاو
 نمؤملا ىلع ٌبجاو ٌربصلاو .ّبحتسم «هيلإ ٌبودنم ٌلضف اضّرلاف ,ءاضقلاب
 هللا لاق .رجألا ليزج هيلع دعوو ا َّنِإف ا يفو «متح

 ا EE مُهَرْجأ نورباصلا یوي امنإل : لجو رع
 . َنوُعِجاَر هيلإ ااو هلل نإ اوُناَق ت ةَبيصُم ؛ مُهتَاَصأ اذإ نيا . َنيرباَصلا رشنو»

 :ةرقبلا] (نودتهملا مه كئلوأو ة ٌةَمحَرو مهر نم َتاوَّلَص مهيْلَع كفوا

 .«9نمؤملا ٌلّوعم ربصلا نكلو «ريزع اضّرلا :نسحلا لاق ١-٠١۷[.

 طخستلا نع اهسبحو سفنلا فك :ربّصلا نأ :ربصلاو اضرلا نيب قرفلاو
 «عزجلا ىضتقمب لمعلا نع حراوجلا تفكو كلذ لاوز يئمتو .ملألا دوجو عم
 دجو نإو «ملؤملا كلذ لاوز يمت كرتو ءءاضقلاب هتعسو ردصلا حارشنا : اضرلاو

 ,ةفرعملاو نيقيلا حور نم َبلقلا رشابي امل هُمفْحي اضرلا نكل «ملألاب ساسحإلا

 . قبس امك ةيلكلاب ملألاب ساسحإلا ليزي دقف ءاضّرلا يوق اذإو

 : لجو رع هللا لوقل قفاوم اذه .«ربّصلا عم رصنلا نأ ماعا : هلك هلوق

 هلو هللا نإ ةريثك ةف تبع ةليلق لف نم مك هللا والم مهن نوش نيذلا لاو

 اوبل ةرباَص ةئم مكنم نكي نِإف» : ئلاخت كركي 45 :ةرقبلا ] )نيرباصلا عم
 :لافنألا] 4نيرباصلا م عم هللاو هللا نذإب نيل اوُبِلْعَي فلا کنم نكي نإ نيتثم

 مل ءريصلاب :اولاق ؟سانلا ُمُتلتاق مب : سبع ينب نم خايشأل ٌرمع لاقو ]1
 توملا هركي انلك :فلسلا ضعب لاقو .انل اوربص امك مهل انربص الإ ًاموق قلن

 سابتقالا رون» يفو يزوجلا نبال 44ص ةرطاخلا ديص» يف ةبوسنم ريغ ةثالثلا تايبألا (1)
 . فنصملل هو0 ص

 .زيزعلا دبع نب رمع نع ۳٤۲/١ «ةيلجلا» يف ميعن وبأ هاورو (۲)
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 . ةعاس ٌربص ةعاجشلا :©0لاطبلا لاقو .ربّصلاب لضافتن نكلو «حارجلا ملأو

 ودعلا داهج كلذكو «رافكلا ٌداهج وهو ,رهاظلا ودعلا داهج يف اذهو

 لاق امك .داهجلا مظعأ نم امهّداهج ناف ,ىوهلاو سفنلا داهج وهو «نطابلا

 . «٠ هللا يف هسفن دهاج ْنَم دهاجملا» : هاك يلا

 أدباو ءاهدهاجف «كسفنب أدبا : داهجلا نع هلأس نمل رمع نب هللا دبع لاقو

 .اهزغاف «كسقنب

 يبأ نب يلع نع ةقثلا انثدح «مهدأ نب ٌميهاربإ انربخأ :ديلولا نب ٌةيقب لاقو
 . مكسفنأ مكداهج مكداهج نم نوركنت ام لوا :لاق «بلاط

 داهجلا نم چ دق :وزغلا نم اوؤاج موقل ةلبع يبأ نب ميهاربإ لاقو

 داهج :لاق ؟ربكألا داهجلا امو :اولاق ؟ربكألا داهجلا يف متلعف امف ءرغصألا

 متمدق» : هظفلو ,فيعض دانسإب رباج ثيدح نم اعوفرم اذه ىوريو .©بلقلا

 ةدهاجم» :لاق ؟ربكألا داهجلا امو :اولاق «ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم

 . 9 (هاوهل دبعلا

 ءارمأ نايعأ نم ىيحي وبأ :ليقو لاطبلا هللا دبع دمحم وبأ لاطبألاو ناعجشلا سأر وه )١(

 هرقم ناكو .كلملا دبع نب ةملسم ريمألا (شيجلا عئالط ريمأ) شيلاش ناكو «نييماشلا

 ءصاصقلا ةلهج هيلع بذك دقو ,ه١١ ةنس لتق ءالذو ًافوخ مورلا أطوأ ؛ةيكاطنأب

 . ۲۹۸/۰-۲۹۹ «ءالبنلا مالعأ ريس» .قيلي ال ام تافارخلا نم هنع اولاقو

 .(١ا/8) «داهجلا» يف كرابملا نباو «77و 7٠١/5 دمحأ ديبع نب ةلاضف ثيدح نم هاور (۲)

 .(4857)و )٤۷۰۷( نابح نبا هححصو «۱۰/۱-۱۱ مكاحلاو )١571١(., يذمرتلاو

 .7”؟6/5 «ريسلا» يف يبهذلاو ١144/17.« «لامكلا بيذهت» يف يزملا هركذ (")

 هدنس يفو 11/*24947* «هخيرات» يف بيطخلاو ء(٤۴۷) «دهزلا» يف يقهيبلا هاور )٤(

 «سوقلا ديدست» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو . يقارعلاو يقهيبلا هفعضو .مهتمو فيعض

 نموهو «ةنسلألا ىلع روهشم وه : ١١١/١ «افخلا فشك» يف ينولجعلا هنع هلقن اميف

 . ةلبع يبأ نب ميهاربإ مالك

- ۸۹ - 



 سيل» :لاق هك ّيبنلا نع ستا نع «نانس نب دعس ثيدح نم ىوريو

 كودع ىدعأ ارون كل ناك هتلتق اذإو ءةنجلا كلخدأ كلتق اذإ يذلا كودع

 . 2(كيبنج نيب يتلا كسفن

 نإ :هفلختسا نيح امهنع هللا يضر رمعل هتيصو يف قيدصلا ركب وبأ لاقو
 . كيبنج نيب يتلا كسفن كرذحأ ام لوأ

 هاوهو هسفن ةدهاجم ىلع ربص نمف «ربص ىلإ ًاضيأ ٌحاتحي داهجلا اذهف
 نمو اكلم ًازيزع راصف «هسفن كلمو a علا هل لصحو هبلغ هيلغ «هناطیشو

 يف ًاريسأ اليلذ ًادبع راصو ا كلذ ةا ىلع ربصی ملو ع عزج

 : ليق امك .هاوهو هناطيش يدي

 يلد ُريزَعلا اهيف ةلزنمب 2 هماقأ هاوه ٌبِلخَي مل ُءرَملا اذإ

 . عتمتي ام لقأ امف عزج نمو «ربصي ام لقأ امف .ربص نم : كرابملا نبا لاق

 ودعلا داهج : نيداهجلا يف رصنلا لمشي «ربصلا عم رصنلا نإ» : ةَ هلوقف

 ربصي مل نمو «هودعب رفظو رصن ءامهيف ربص نمف «نطابلا ودعلا داهجو ,رهاظلا

 . هل اليتق وأ هودعل اريسأ راصو رهق «َعِزَجو امهيف

 يذلا وهو : لجو رع هلوق هل دهشي اذه «بركلا عم جرفلا نإو» : لكي هلوق
 : للك ّيبنلا لوقو [۲۸ :ىروشلا] هتمحر ٌرشنيو اوطنق ام ِدْعَب نم ثيغلا لري

 دبع هنبا هجرخو «“دمحأ مامإلا هجرخ «هرّيِغ برقو هدابع طونق نم انبر ٌكحَض»

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم (4140) يناربطلا هاور )١(

 يرذنملا ظفاحلا هدروأو . فيعض وهو «شايع نب ليعامسإ نب دمحم هيف : ١

 ضيرمتلا ةغيصب ١87/85 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف

 (407)و (4017) «ةنسلا» يفو ١١و ١١/٤ دمحأ يليقعلا نيزر يبأ ثيدح نم هاور (۲)
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 «0َنيِلزأ کا فرشيل هنا ثيغلا موي هللا ملع» : : هيفو «ليوط ثيدح يف هللا

 هناحبس هنأ ىنعملاو "”«برق ىلإ کر ق ملع دق كحضي لظيف «َنيطنق

 ‹ةمحرلا نم مهسأيو مهطونقو مهنع رطقلا ياا دنع ا طرت نم یب

 مهو مهلاحل هرييغتو «مهيلع ثيغلا لازنإب «هدابعل هتمحرو هجرف تقو برتقا دقو
 5 ه< هو 0 20 م ل

 . نورشبتسُي مه اذإ هدابع ْنِم ٌءاشَي ْنَم هب َباَصا اًذإف» : ىلاعت لاقو . نورعشي ال

 لاقو .[ ۸-٤ : مهرلا] (نيسلبمل لبق نم مهلع لت نأ ,لبَق ْنِم اوناك نإو

 : فو ] (انرصن مُهَءاَج اوبك دق ف اونظو لسرل سسأيتسا اذإ ىح : ىلاعت

 هللا َرْضَن نإ الأ هللا رص ىم ُهَعَم اونمآ َنيِذّلاو لولا لومي بحط +لاقو . ع١

 اوبَهذا ّينب اي : هينبل لاق هنأ ّبوقعي نع ًايكاح لاقو . م5 : ةرقبلا] بيرق

 صق مث «[۸۷ :فسوي] هللا حور نم سايا ا َفّسوي نم اوسّسحتف

 .كلذ َبيِقَع مهعامتجا ةصق

 بزكلا يهانت دنع هئايبنأ تابرك جيرفت صصق نم هناحبس ّصق مكو
 يذلا هدلول هئادفو ءرانلا نم ميهاربإ ءاجنإو .كلفلا يف هعم ْنَمو حون ءاجنإك

 بويأ ةصقو .مهودع قارغإو ميلا نم هموقو ىسوم ءاجنإو «هحبذب رمأ
 مويو «راغلا يف هتصقك .مهنم هئاجنإو «هئادعأ عم ب دمحم صصقو « سنويو

 . كلذ ريغو «نينح مويو «بازحألا مويو ءدحأ مويو «ردب

 هللا لَعْجَيَس» : ىلاعت هلوق نم عزتنم وه «أرسي رسعلا َعَم ٌَنإف» : لكي هلوقو

 «ةعيرشلا» يف يرجآلاو (064) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ء(١۱۸) هجام نباو

 . فيعض هدانسإو 2717/9 ص

 .51و 43/1 ريثألا نبال «ةياهنلا» رظنا . قيضلاو ةدشلا : «لإلا» :ىوريو لزألا )١(
 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو ء1-5/١15 «دنسملا دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هاور (۲)

 هدانسإ هللا دبع يقيرط دحأو .هوحنب يناربطلاو هللا دبع هاور :لاقو ۳۰-۰

 . لسرم يناربطلا دانسإو رخآلا دانسإلاو «تاقث اهلاجرو «لصتم
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 ! .ًارسُيرسْعلا َعَم م نفط : لجو رع هلوقو ۷ : قالطلا] «أرسُي ٍرسُع دعب
 .[8-5 :حرشلا] «ًارسُي رْسُعلا

 نع سنأ ثيدح نم هل ظفللاو متاح يبأ نباو ««هدنسم» يف رازبلا جّرخو
 لخدي ىتح رسيلا ءاجل ءرحجلا اذه لخدف وسعلا ءاج ول» : لاق هلك للا

 رسعلا عم نإ .ًارسي رسعلا عم نإف» : لجو رع هللا لزنأف «هجرخيف هيلع
 . 0چ ًارسي

 لاقف : هثيدح يفو «هوحن السرم نسحلا ثيدح نم هريغو ريرج نبأ یورو

 .25«نيرسُي رسع بلغ نل» : يب ىبنلا

 يف لخد رسعلا نأ ول :لاق دوعسم نبا نع هدانسإب ايندلا نأ نا ىورو

aرسعلا عم ناف : ىلاعت هللا لاق : لاق مث «هعم لحخدي ىتح رسيلا  

 Mc لا ابأ ن نأ هدانسإبو . ©«ًارسي رسعلا عم نإ .ارسي

 مكاحلاو ,487/4 ؛ريثك نبا ريسفت» يف امك متاح يبأ نباو «(؟5284) رازبلا هاور )١(
 لاقو «ءسنأ نع , حيرش نب ذئاع نع مهجلا وبأ دامح نب ديمح قيرط نم 1

 ف :ريثك نبا هنع هلقن اميف متاح يبأ نبا لاقو .ذئاع الإ سنأ نع هاور ملعن ال :رازبلا

 دوعسم نب هللا دبع نع لجر نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش هاور نكلو .فعض هثيدح
 ,حيرش نب ذئاعب اجتحي مل نيخيشلا نأ ريغ بيجع ثيدح اذه : مكاحلا لاقو .ًافوقوم
 .ذئاعك ثيدحلا ركنم ديمحو .ذئاع نع دامح نب ديمح هب درفت : هلوقب يبهذلا هدرو

 نباو «طسوألا» يف يناربطلا ىلإ هتبسن دازو 56٠. /۸ «روثنملا ردلا» يف” يطويسلا هدروأو

 يف يناربطلا هاور : ۱۳۹/۷ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو . «بعشلا» يف يقهيبلاو هيودرم
 . فيعض وهو « حيرش نب ذئاع هيفو ءرازبلاو «طسوألا»

 يطويسلا هدروأو ءالسرم نسحلا نع ۲۸/۲ مكاحلاو .۲۳۰/۳۰-۲۳۹ يربطلا هاور (۲)
 . يقهيبلاو قازرلا دبع ىلإ هتبسن دازو ٠٥١١/۸ «روثنملا ردلا» يف

 يناربطلا ًاضيأ هاورو ٠١١/۸ «روثنملا ردلا» يف امك «ربصلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۴)
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 ٌرسع َبِلْعَي نل هنإو ءًأجرف اهدعب هللا لعجي ةَّدش ٍءىرماب لزني امهم :لوقي
 لآ] «َنوحلفُت ْمُكّلعِل هللا اوقّناو اوطبارو اورباَصو اوُربصاإ :لوقي هنإو «نيرسُي
 ا ۲۰۰[٩. :نارمع

 ٌدتشا اذإ ّبركلا نأ :رسعلاب رسُيلاو بركلاب جرفلا نارتقا رارسأ فئاطل نمو
 هّبلق قلعتو «نيقولخملا ةهج نم هفشك نم سايإلا دبعلل لصح « ىهانتو مُظَعو
 ُبَلطُت يتلا بابسألا مظعأ نموهو « هللا ىلع لكوتلا ٌةقيقحوه اذهو ءهدحو هللاب

 ىَلَع لکو نمو : ىلاعت لاق امك «هیلع لّكوت نم يفكي هللا نإف «ٌجئاوحلا اهب
 .[" :قالطلا] «هبسح وهف هللا

 ءاج :لاق قاحسإ نب دمحم نع هدانسإب هريسفت يف سايإ يبأ ُنب مدا ىورو

 هيلإ لسرأ» :هل لاقف ,ٌفوع شا :لاقف ءب ّيبنلا ىلإ يعجشألا كلام

 لوسرلا هاتأف «هللاب الإ ةّوق الو لوح ال :لوق نم َرثكُت نأ كرمي لكي هللا لوسر نا

 اهدقلاب هوُدش دق اوناكو .هللاب الإ وق الو لوح ال :لوقي ٌفوع ٌبكأف .هربخأف
 موقلا حرَسب وه اذإف لبقأف ءاهبكرف مهل ةقانب وه اذإف جرخف «هنع ُدقلا طقسف
 يداني وهو الإ هيوبأ أجفي ملف ءاهلوأ اهرخآ عبتاف «مهب حاصف هود اوناك نيِذْلا

 هدروأو . ۱١۹/۷ «دئاوزلا عمجم» رظناو ,فيعض هدانسإو (۱۹۹۷۷) «ريبكلا» يف

 نب دبعو «روصنم نب ديعسو .قازرلا دبع ىلإ هتبسن دازو «روثنملا ردلا» يف يطويسلا

 .«بعشلا» يف يقهيبلاو رذنملا نباو ديمح

 نمو «(۲۱۷) «داهجلا» يف كرابملا نباو .۳۸-۳۷/ ٣١و ۳۳٠/١ ةبيش يبأ نبا هاورو )١(

 هيبأ نع .ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه نع ۳۰۰/۲-۳۰۱ مكاحلا هقيرط

 هقيرط نمو «445/7 كلام هاورو . يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع مكاحلا هححصو

 ._ ركذي ملو «ةديبع وبأ بتك :لاق «ملسأ نب ديز نع (۸۳۹۳) «نايبلا عماج» يف يربطلا

 .هيبأ نع ملسأ نب ديز

 . سوقلا رتو :دقلا (۲)
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 ملأي بيثك فوعو «هاتأوساو : همأ تلاقف .ةبعكلا برو ٌفوع :هوبأ لاقف «بابلاب

 «الابإ ءانفلا الم دق ٌفوع اذإف .هيلإ مداخلاو بألا ٌقبتساف < ٌدقلا ّن لاو

 ٍفوع ربخب هربخأف يي هللا لوسر ُهوبأ ىتأف «لبإلا رمأو هرمأ هيبأ ىلع صقف
 اا تنك امون ج اماه عنصا» : ةي هللا لوسر هل لاقف .لبإلا ربخو

 . ُبِسَمْحَي ال ُثيَح ْنِم ُُفُدرو اجرخم ُهَل لَعْجَي هللا قي نمط :لزنو :(كلبإب

 .")ةيآلا [م-؟ :قالطلا] 4ُهُبسَح وُهَف هللا ىَلَع لَو ْنَمو

 كاطعأل .ًائيش مهنم ديرت ال ىتح قلخلا ّنِم َتسئيول هللاو : ليضفلا لاق

 نولئاسلا لأس ام :لاق مهضعب نع مهدأ نب ٌميهاربإ ركذو . دير اه لك كالرن
 ضيوفتلا كلذب ىنعي : لاق هللا ءاش ام : ُدبعلا ّلوقي نأ ْنِم فحل يه ةلأسم

 السلا هيلع ىسوم نأ ينغلب : حادقلا ملاس نب ٌديعس لاقو . لجو رع هللا ىلإ

 هتجاح اذإف « هللا ءاش ام :لاقف هيلع تأطبأف ءاهبلطف « ةجاح هللا ىلإ هل تناك

 ام ٌُحجنأ هللا ءاش ام :كّلوق نأ َتملع امأ :هيلإ هللا ىحوأف ,بجعف هيدي ني
 . جئاوحلا هب تبلط

 ملو .هعرضتو هئاعد ةرثك دعب هنم سيأو «جرفلا اا اذا نفؤملا نإف ًاضياو
 ,كلبق نم تيتا امنإ : اهل لاقو .ةمئاللاب هسفن ىلإ ا ٌرْثأ هيلع رهظي

 هتاف «تاعاطلا نم ريثك نم هللا ىلإ ّبحأ موللا اذهو ؛ تنال ريخ كيف ناك ولو

 و ما ردا E و رمل ديلا رايك تحوي

 ف تكلا جيرفتو ءاعدلا ٌةباجإ ذئنيح هيلإ غرست : كلذلف ءءاعدلا ةباجإل ٍلهأب

 .هلجأ نم مهبولق ة ةرسكنملا دنع ىلاعت

  سايإ ل ا هايس يو ا

 .(١)ت ا
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 نيعبس ماصف «ةجاح هللا ىلإ هل تدب مث .ًانامز لجر َدّبعت :بهو لاق

 ءاهطعُي ملف هتجاح هللا لأس مث رمت ةرشع ىدحإ ٍتبس لَك يف كأي اتبس

 ل كاع فدعا یک فو ناک ول تما كنم : لاقف هسفن ىلإ عجرف

 .تضم يتلا كتدابع نم ٌريخ هذه كتعاس مدآ َنبا اي :لاقف لَم كلذ دنع هيلإ

 .(ايندلا يبأ نبا هجرخ .كتجاح هللا ىضق دقو

 : ىنعملا اذه يف نيمدقتملا ضعبلو

 عم 2 ع 2 و
 رهذلا هب حلا امم اجرف هل یر ا نال ا یو اد تسع

 6 ر ر اوم

 لا E 9 هللا ىضق ف 2 1 رسع حال اذإ

 )١( «سفنلا ةبساحم» يف )5١(.

 يراصنألا لالب نب رصتنملل اهبسنو ء١١٠ص «ءالقعلا ةضور» يف نابح نبا اهدشنأ (۲)

 يف يتخونتلا نيبوسنم ريغ ثلاثلاو يناثلا نيتيبلا دشنأو ,تايبألا بيترت يف فالتخا و

 1 . ٥٦/٠١ «ةدشلا دعب جرفلا»
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 نورشعلا ثيدحلا

 امم نإ : لك هللا لوسر لاق : ل ل ا

 هاور ( َتْعْشاَم ُعنَصاَف ٠ يختست مل اَذإ : ىلوألا ةّوبنلا مالك نم سانا را

 . ّيراخبلا

 نب يعبر نع نيكل نب روصنم ةياور نم يراخبلا هجرخ ٌثيدحلا اذه ا

 دق هنأل «هجرخي مل املسم نأ نظأو يب ّيبنلا نع «دوعسم يبأ نع «شارح

 ىدانسإ يف فلتخاف "ةي يبنلا نع « ةفيذح نع . يعبر نع :اولاقف « موق هاور

 مهنم «دوعسم يبأ نع :لاق نم ُلوق ّلوقلا َّنأب اومكح ظافحلا رثكأ نكل
 كلذ ةحص ىلع لو , مهريغو “ ينطقرادلاو 1" يزارلا © ةعرز وبأو , يراخبلا

 دئاوز» يف هللا دبع هنباو .707*/هو ۱۲۲و ٤ دمحأو )1۲١(« يسلايطلا هاور )١(

 «درفملا بدألا» يفو ,.(5170)و (٤۸٤۳)و )۳٤۸۳(۰ يراخبلاو ۲۷۳/١ «دنسملا

 يف ايندلا يبأ نباو )٤۱۸۳(. هجام نباو )٤۷۹۷(« دواد وبأو .(1315)و (9۹۷)

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو .(۲۳۳۲) «طسوألا» يف يناربطلاو .(۸۳) «قالخألا مراكم»

fيوغبلاو «(1448) «بادآلا» يفو 1۹۲/٠١. «ننسلا» يف يقهيبلاو ل  

 .(5017/) نابح نبا هححصو ,("6919)

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ‹«(۲۰۲۸) رازبلاو ٤١ هو ٥ دمحأ هاور ةفيذح ثيدح (۲)

 2175و ۱٣٣/۲ «هخيرات» يف بيطخلاو 7 «ناهبصأ رابخأ» يفو ٤

 هاور :لاقو .۲۷/۸ «عمجملا» يف :يمثيهلا هركذو . ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ءرازبلاو دمحأ

 .۳۳۸/۲ «للعلا» يف متاح يبأ نبا هنع هلقن (۴)

 )٤( «حتفلا» يف امك «للعلا» يف ١/٠۲۳ .
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 .©0هنع قورسم ةياور نم دوعسم يبأ نع رخآ هجو نم َيوُر دق هنأ

 .ًاضيأ لي ّىبنلا نع «ليفطلا يب أ ثيدح نم يناربطلا هجرخو

 اذه نأ ىلإ ريشي «ىلوألا ةٌوبنلا مالك نم ٌسانلا كردأ امم َّنإ» : الإ هلوقف

 غب ارق مهتعهوثراوتو .« مهنيب ةولوادت سانلا ناو « قيمتاقتملا اينالا نع رام

 نيب رهتشا هنأو «مالكلا اذهب تءاج ةمّدقتملا تاوبنلا نأ ىلع لدي اذهو ءنرق

 كردي مل» : لاق تاياورلا ضعب يفو .ةمألا هذه وأ ىلإ لصو ىتح ٍسانلا

 . هريغو هيوجنز نب ٌديمح اهجّرخ . «اذه الإ إ ىلوألا ة ةوبنلا مالك ْنِم سانلا

 : نالوق هانعم يف «تئشام عنصاف «يحتست مل اذإ» : هلوقو

 : ناقيرط مهل ةلاقملا هذه لهأو «هنع يهنلاو

 ءءايح كل نكي مل اذإ : ىنعملاو ,ديعولاو ديدهتلا ىنعمب ٌرمأ هنأ :امهدحأ
 َنولَمعتامب ُهّنِإ مش ام اوُنَمعا#» : هلوقك «هیلع كيزاجي هللا نإف «تئشام لمعاف

 ٠١[« :رمزلا] «هنوُد نم مش ام اوُدبعاف» : هلوقو 5٠[« :تلصف] «ريصَب

 اهعيبل امإ اهعطقيل ينعي ”هريزانخلا صمق ءرمخلا عاب نم : كك ّبنلا لوقو

 )١( قازرلا دبع هاور ) »)75١١59حيحص هدانسإو .

 مل نم هيف :لاقو «/8 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «طسوألا» يف يناربطلا هاور (۲)

 وبأو 39 / 4 دمحأو ٤٤٥/٩-٤٤٦ ةبيش يبأ نبا ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم هاور (۴)

 هيفو .”"م6/1 «لامكلا بيذهت» يف يزملاو 3 ۱۲/۹ يقهيبلاو )c(۳۸4 دواد

 نبا لاق «ريزانخلا صقشيلف» : هلوقو . نابح نبا ريغ هقثوي مل «يبلغتلا نايب نبرمع

 :لاقي ءاهمحل عيب اذإ ةاشلا لصفت امك ءاضعأ اهلصفيو .ًاعطق اهعطقيلف : يأ :ريثألا

- 64۷ - 



 .بلعث سابعلا وبأ مهنم ةعامج كايتخا اذهو .ةدّدعتم هتلثمأو ءاهلكأل وأ

 .يحتسي مل نم نأ : ىنعملاو ءربخلا :هانعمو ىرمأ هنأ : يناثلا قيرطلاو
 ٌءایح هل نكي مل نمف ءءايحلا وه حئابقلا لعف نم عناملا نإف ' .ءاش ام عنص

 : لي هلوق ّدح ىلع ءايح هل نم هلثم نم عنتمي امو < ,ركنمو ءاشحف لک يف كمهنا

 ءربخلا هانعمو نمألا ظفل هظفل نإف ٠ نانا نم هدفت لف قلع لك نمو
 مالس نب مساقلا «”ديبع يبأٌريتخا اذهو هرانلا نم هدعقم أوبت هيلع بذك نم ناو

 نع دواد وبأ یورو  مهريغو يزورملا رصن نب دمحمو «ةبيتف نباو هللا همحر

 .لوقلا اذُه لثم ىلع لدي ام دمحأ مامإلا

 ءال ّيبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع .ليبق يبأ نع ةعيهل نبا یورو
 الإ هقلت مل ءَءايحلا هنم عزن اذإف اا هب 2 دبع هللا قضا اذإ» :لاق

Eاذإف ةا هنم ع ءةنامألا هنم عزن اذإف .ةنامألا هنم عزنو اشف  
 هقلت مل < «مالسإلا ةقبر هنم عزن اذإف هيلا ةقبر هنم عزن عةمجرلا هنم عزن
 دانسإب هانعمب (۵هجام نبا هجّرخو 7"2هيوجنز نب ٌديمح هجرخ . و ااش لإ
 .ًاضيأ ًاعوفرم رمع نبا نع فيعض

 اذإف .ءايحلا هنم َعَرَن .ًاكاله ٍدبعب دارأ اذإ هلل هللا َّنِإ :لاق يسرافلا ناملس نعو
 .رمخلا عيب لحتسا نم : ىنعملا ٠ ءاصقشم باصقلا يمس هبو ؛هصقشُي هصقش =

 هريدقت .يهنلا هانعم رمأ ظفل اذهو .ءاوس ميرحتلا يف امهنإف ,ريزنخلا عيب لحتسيلف
 .ًاباصق ريزاتخلل نكيلف < ءرمخلا عاب نم

 يف اهنم ريثكلا جيرخت رظنا ةباحصلا نم ريفغلا مجلا نع يور رتاوتم حيحص ثيدح )١(
 )71١(. - (۲۸) «نابح نبا حيحص»

 . ۳۲/۳ «ثيدحلا بيرغ» رظنا (؟)

 ءبعشلا» يف يقهيبلل هبسنو ۴١/١ هريبكلا عماجلا» يف يطريسلا هركذو فيعض (۴)
 .(الالاكؤ)

 عضولاب ينطقرادلا همهتاو . كورتم وهو «نانس نب ديعس هدنس يفو (108014) مقر (5)
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 هةنامألا هنم عزن ءاتقمم ًاتيقم ناك اذإف ٍءأتفمم اتيقم الإ هقلت مل ءءايحلا هنم عزن

 الإ قلت ملف ءةمحرلا هنم عزن .ًانوخم ًانئاخ ناك اذإف .ًانوخم ًانئاخ الإ هقلت ملف

 قبر عزن اذإف ءهقنع نم ناميإلا ن قبر عزن اظل ًاظف ناك اذإف ءًاظيلغ ًاظف

 . “اتعلم ًانيعل ًاناطيش الإ هقلت مل هقنع نم ناميإلا

 هعبت .«ٌءايحلا ع 2 اذإف ءِنَرَق يف ٌناميإلاو ٌءايحلا :لاق «.سابع نبا نعو

 .©2«بدألا» باتك يف هيوجنز نب ٌديمح هلك هجرخ .رخآلا

 رمع نبا نع ؛نيحيحصلا» يف امك ناميإلا َنِم ءايحلا ب ٌيبنلا لعج دقو

 يا : لوقي ءايحلا يف هاخأ بتاعي وهو ٍلجر ىلع رم ةَ ّيبنلا نأ

 نم ًءايحلا ناف «هعد» : ةع هللا لف لاقف كب ضا دق :لوقي هنأك

 .«ناميإلا

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ٠١/١ .

 ) )۲«عمجملا» يف يمثيهلا لاق .ًاعوفرم سابع نبا نع «طسوألا» يف يناربطلا هاورو

  : ۱.باذك وهو «يتمسلا دلاخ نب فسوي هيفو
 مكاحلا ىور دقف «هنع ينغي ام بابلا يف :تلق  0١«ةيلحلا» يف ميعن وبأو

  4نع « مزاح نب ريرج انثدح «يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم نع نيقيرط نم

 ناميإلاو ءايحلا» : لاق ب يبنلا نأ رمع نبا نع «ريبج نب ديعس نع .ميكح نب ىلعي

 لاق امك امهطرش ىلع حيحص دنس اذهو «رخآلا عفر امهدحأ عفر اذإف .ًاعيمج انرق

 حيحص ثيدح : يوانملا هنع هلقن اميف يقارعلا ظفاحلا لاقو , يبهذلا هقفاوو مكاحلا

 هفقوو هعفر يف مزاح نب ريرج ىلع فلتخا هنأ الإ بیرغ .

 نع «ريرج نع .ةماسأ يبأ نع 576/8 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور :تلق

 هلوق رمع نبا نع «ریبج نب ديعس نع «میکح نب ىلعي .

 نمو «طسوألا»و «(1۲۲) «ريغصلا» يف يناربطلا دنع يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 «هخيرات» يف بيطخلا هقيرط ٠١١/ 40يسموقلا ةديبع نب دمحم نب هللا دبع هخيش نع ‹

 .هب درفت :لاقو
 )*( كلامو .(م5) ملسمو «(5118)و (74) يراخبلا هاور ۲/ ۹۰٥وبأو ۰۹/۲ دمحأو
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 .©0«ناميإلا نم ٌةبعش ًءايحلا» :لاق ةريرُه يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 ل : لاق لَو يبنلا نع .«نيصح نب نارمع نع «نيحيحصلا» ينو 75

 هلك ٌءايحلا» ناقد دلك ءايحلا» ا يفو ںیخب لإ يتأي

 , 9(ريخ

 يل لاق :لاق يرصعلا جشألا ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ مقرا جرخو

 ملحلا» :لاق ؟امهام :تلق ا ك و ایک هللا قز

 يذلا هلل دمحلا : تلق اا لب» :لاق ؟ًائيدح وأ ناك ًاميدقأ : تلق «ءايحلاو

 © . هللا امهبحي نيِقّلُح ىلع ينلعج

 هدنعو ةَ ّيبنلا ىلع نصح نب ةنييع لخد دلاخ يب ا :لاقو

 : لاق ؟اذه ام :لاقف « ٌيبنلا هرتسف «برشف ءامب یتاف « ىقستساف 5

 هححصو ((0/) هجام نباو ۱٩۱/۸ يئاسنلاو .(5516) يذمرتلاو «.(4/9) دواد

 )53١(. نابح نبا

 (15197) نابح نبا هححصو ٠١١/48. يئاسنلاو ,("ه) ملسمو )٩(. يراخبلا هاور )١(

 .(۱۹۰)و

 . (۳۷) ملسمو )٦۱۱۷(« يراخبلا هاور (۲)

 بدألا» يف يراخبلاو ء(١٠۲) «ةباحصلا لئاضف» يف يئاسنلاو ۲٠٠/٤ دمحأ هاور ۳

 ٠٥۸/١ «تاقبطلا» يف دعس نباو ٠۲۲/۸-٠۲١ ةبيش يبأ نباو )٥۸٤(« «درفملا

 هركذو . جشألا نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم «ةباخلا دسأ» يف ريثألا نباو

 الإ .حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور :لاقو ۳۸۸-۳۸۷/۹ ٩ «عمجملا» يف يمثيهلا

 ربخ يف )١8( «هحيحص» يف ملسم هاورو :تلق جشألا نم عمسي مل ة ةركب يبأ نبا نأ

 ملحلا : هللا امهبحي نيتلصخل كيف نإ» : ظفلب يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم لوطم

 . «ةانألاو

 دفو يف هَ هللا لوسر ىلإ مدق يرصعلا يدبعلا ذئاع نب رذنملا : جشألا مساو

 .سيقلا دبع



 جو 4م

 . ()«اهومتعنمو اهوتوا لح ءايحلا»

 : ناعون ءايحلا نأ ملعاو

 : هّنإف ءهريخب الإ يتأي ال ءايحلا» : ب لاق اذهلو ءاهيلع هّلبجيو َدبعلا هللا اَهُحَنمَي
 قالخألا مراكم لامعتسا ىلع ثحيو .قالخألا ةءاندو حئابقلا باكترا نع فک

 هللا يضر رمع نع يور دقو «رابتعالا اذهب ناميإلا لاصخ نم وهف ءاهيلاعمو
 . يقو ىقتا نمو «ىقتا « ىفتخا نمو « ىفتخا « ىيحتسا نم :لاق هنأ هنع

 تكرت :- ماشلا لهأ سراف ناكو  يمكحلا هللا دبع نب حاَرَجلا لاقو
 تيأر :لاق مهضعب نعو .«”عرولا ىنكردأ مث «ةنس نيعبرأ ءايح بونذلا

 .ةنايد تلاحتساف ةَءوِرُم اهتكرتف «ةلاذن يصاعملا

 «هدابع نم هبرقو هتمظع ةفرعمو « هللا ةفرعم نم اک ناك ام : ىناثلاو

 ىلعأ نم اذهف «رودصلا يفخُت امو نيعألا ةنئاخب هملعو .مهيلع هعالطاو

 لاق هَ يبنلا نأ مَّدقت دقو «ناسحإلا تاجرد ىلعأ نموه لب .ناميإلا لاصخ

 .©2(كتريشع حلاص نم الجر يحتست امك هللا نم يحتسا» : لجرل

 « ىعو امو سأرلا ظفحت نأ هللا ّنم ُءايحتسالا» :دوعسم نبا ثيدح يفو

 ءاينّدلا ًةنيز كرت ةرخآلا دارأ نمو ؛ ىّلبلاو توملا ركذت نأو «ىوح امو نطبلاو
 .ًاعوفرم يذمرتلاو دمحأ ُمامإلا هجّرخ «هللا نم ىبحتسا دقف «كلذ لعف نمف

 يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع عيكو نع 074/4 ةبيش يبأ نبا هاور )١(

 .(اهومتعيضو اهوطعأ» : هيفو ع لحد : لاق « مزاح

 . ۱۹۰/۰ «ريسلا» رظنا (۲)

 . ۷۸ص هجيرخت مدقت (۳)

 = نب حابصلا هيفو .۲۲۳/۱۲۳ ةبيش يبأ نباو «.(751468) يذمرتلاو 408/١« دمحأ هاور )٤(
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 اذ اهر ىف ريضصقتلا ةيورو ةمعن ةلاطم نم خلا هلا قم كوع دو

 ‹ حيبقلا باكترا نم هعنمي ام هل قبي مل « يزيرغلاو بستكملا ًءايحلا ٌدبعلا بلس

 نع «نسحلا ليسارم نم يور دقو .هل ناميإ ال هنأك راصف «ةئيندلا قالخألاو

 نم هلعلو «زجع رخآلاو «ناميإلا نم فرط :ناءايح ءايحلا» :لاق ب ّنِبنلا

 دجن انإ :نيصح نب نارمعل يودعلا بعك نب ريشُب لاق كلذكو «نسحلا مالك

 :لاقو نارمع بضغف «فعض هنمو « هلل ًاراقوو ةنيكس هنم نأ بتكلا ضعب يف

 ؟(7هيف ضراعتو ةي هللا لوسر نع كثدحأ

 ّيبنلا مالك يف حودمملا َءايحلا نإف ءهنع هللا يضر نارمع هلاق امك رمألاو

 ماف « حيبقلا كرتو «ليمجلا لعف ىلع ْتْحَي يذلا َقلحلا هب ديري امنإ الب
 «هدابع قوقح وأ هللا قوقح نم ءيش يف ٌريصقتلا بجوي يذلا ٌرجعلاو فعضلا

 . ملعأ هللاو ,ةناهمو رجعو «ُرَوخو ٌفعض وه امنإ «ءايحلا نم وه سيلف

 نيثيدح عفر ۳٠٦/۲ «نازيملا» يف يبهذلا لاقو «فوقوملا عفريو فيعض وهو دمحم =

 هركذو . يبهذلا هقفاوو 27/4 مكاحلا هححص دقف كلذ عمو . هللا دبع لوق نم امه

 نبا ىلع هفقو بوصو ٠۰۰/۳ و٤ /۲۳۹-۲٤١. «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا

 )٤۹٤(« «ريغصلا»و ء(۲۹۰١٠) «ریبکلا» يف يناربطلا رخآ قيرط نم هاورو .دوعسم

 خيش لهس نب يرسلا :هيفو .بيرغ :لاقو 2509/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هنعو

 . ثيدحلا قرسي ناك : يدع نبا لاقو .هخيشب الو هب جتحي ال : يقهيبلا لاق «يناربطلا

 نب ميهاربإ هيفو .«طسوألا» يف يناربطلا دنع ةشئاع ثيدح نم هب حرفُي ال دهاش هلو

 هلثم رخاو ۲۸٤/٠١ «عمجملا» يف يمئيهلا هلاق «كورتموهو «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ

 نب ىسيع هيفو : يمثيهلا لاق «طسوألا» يف يناربطلا هاور ريمع نب مكحلا ثيدح نم

 يف كرابملا نبا هاور ءالسرم نسحلا ثيدح نم ثلاثو «كورتم وهو « يشرقلا ميهاربإ

 .(" 1١7 «دهزلا»

 )١( ص رظنا  40٠ت)١(.

 5 ن0



 سمس دع

 E «تئش ام عنصاف « يحتست مل اذإ» : هلوق ىنعم يف يناثلا لوقلاو

 ال امم هلعف ٌديرت يذلا ناك اذإ : ىنعملا نأو ءهظفل رهاظ ىلع ءاشي ام لعفب

 نم وأ «تاعاطلا لاعفأ نم هنوكل ,سانلا نم الو هللا نم ال «هلعف نم ئيحتسُي

 لز ادو ت ام د هلم عنصاف .ةنسحتسملا بادآلاو قالخألا ليمج

 مامإلا نع هلثم يكحو «يعفاشلا يزورملا قاحسإ وبأ مهنم «ةمئألا نم ةعامج

 نكلو «هنع ا «دواد أ لئاسم» خسن ضعب يف كلذك عقوو .دمحأ

 هنع هاكح كلذكو لبق نم هنع هانيكح امك ةماتلا ةدمتعملا خسنلا يف يذلا

 نع لئس دقو- فلسلا ضعب لوق اذه نمو .«بدألا» باتك يف لالخلا

 يتأيسو «ةينالعلا يف هنم يبحتست ًائيش ٌرسلا ىف ّلمعت ال نأ :لاقف  ةءورملا

 يف «سانلا هيلع علطي نأ َتهركو ؛كردص يف لاح ام مثإلا» : لإ يبنلا لوق
 .2© ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم هعضوم

 ةنيزم نم لجر نع قاحسإ يبأ نع رمعم نع ”هباتك يف قازرلا دبع ىورو

 قلخلا» : لاق ؟ملسملا ا يتوأ ام لضفأ ام هلا لرش ا : ليق : لاق

 ٌءيش كيلع ىرُي نأ تهرك اذإ» : لاق ؟لسجلا توا امرشا :لاق ««نسحلا

 .(تولخ اذإ هلعفت الف , موقلا يدان يف

 : اك هللا نزلا : لاق كيرش نب ةماسأ نع “”«نابح نبا نبا حيحص» يفو

 . «تولخ اذإ هلعفت الف ئيش كنم هللا هرک ام»

 .نورشعلاو عباسلا ثيدحلا وه )١(

 )5١١861١(. «فنصملا» (۲)

 . ظفحلا ءيس وهو ءليعامسإ نب لمؤم هيفو «(40) مقرب (۴)
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 نم ًاضيأ هجّرخو .©0(ةينالعلا لمع ٌرسلا يف لمعت نأ» :لاق ؟ربلا ُمامت ام

 .هركذف « هللا لوسر اي :تلق :لاق ,ينوكسلا رماع يبأ ثيدح

 نع هدانسإب «ثدحملا بدأ» باتك ىف ظفاحلا ديعس نب ينغلا دبع یورو

 ءهيدي نيب ٌتمقف « ملعلا نم دادزأل كي ّيبنلا ثيتأ : لاق .هللا دبع نب ةلمرح
 بنتجاو E تئا» :لاق نأ 00 هللا لوسراي : :تلقف

eموقلا هلوقي نأ ه  TTلاق «هبنتجاف : 

 .”ركنملا ٌبانتجاو «فورعملا ْنايتإ :ًائيش اكرتي مل نارمأ امه اذإف ترظنف

 .هانعمب (©(هتاقبط» ىف دعس نبا هجّرخو

 هانعم :لاق ريرج نع هاكح رخآ ًالوق ثيدحلا ىنعم يف ديبع وبأ ىكحو
 ل فايزلا فاي هناك الا نم اع اعد حلا نعي نأ لعرلا ديزي نأ

 كءاج اذإ» :ثيدحلا يف ءاج امك .تدرأ امل ّيضملا نم ُءايحلا كنعنمي الف

 اذهو :ديبمتوبأ لاق مث «ًالوط اهدزف « يئارُت كّنِإ :لاقف , يّلصت تنأو ٌناطيشلا

 معنأ نب دايز نب نمحرلا دبعو ةعيهل نبا هدنس يفو )47١”( «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )١(
 . ۲۹۰/۱۰ «دئاوزلا عمجم» رظناو «فيعض امهالكو

 معنأ نب دايز نب نمحرلا دبعو ةعيهل نبا هيفو ۲۲/)۸٠٠( «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 .«عمجملا» رظنا .ًاضيأ
 دمحأو ۳۱۹/١« يسلايطلا دواد وبأو «(۲۲۲) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو (م)

 هركذو 241/0 / ١ «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو ,#09 ١/ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ٠٠/٤

 . هدانسإ نسحو ١9/1١ «ةباصإلا» يف ظفاحلا

. ٩/۷ )5 

 . ۳۱/۴۳ «ثيدحلا بيرغ» يف (ه)
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 هلمحي اذه ىلع الو .ريسفتلا اذه ىلع هظفل الو هقايس ءيجي سيل ثيدحلا
 . سانلا

 ام تيدا اذ[ فيولا طفل نال ري هلاق اه ىلع ناكولا : تلق
 هانعمو ثيدحلا ظفل نم اذه ُدْعُب ىفخي الو ءٌتكش ام لعفاف «هنم ئيحتسي ال
 . ملعأ هللاو
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 نورشعلاو ىداحلا ثيدحلا

 ىل ْلُق .هللا َلوِسَر اي :ُتلُق :لاق هع هللا ّىضَر هللا دبع نب َنايفُس ْنَع
Ce 2: 22تايب 2 5  o of0 1 5  

 «مقتسا مث .هللاب تنّما :لق» :لاق .كريغ ادحا هنَع لأسأ ال الوق مالسإلا يف

 .ملسُم هاور

 «نايفس نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ةياور نم ملسم هجّرخ ثيدحلا اذه

 نبّرمعل الماع ناكو ,ةبحص هل ىفئاطلا ىفقثلا هللا دبع ٌنباوه :نايفسو

 . فئاطلا ىلع باطخلا

 مامإلا هجرخف «تادايزب ّرخأ هوجو نم هللا دبع نب نايفس نع يوُر دقو

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نع يرهزلا ةياور نم هجام نباو يذمرتلاو ,دمحأ
 :ٌتلق :لاق هللا دبع نب نايفس نع زعام نب نمحرلا دبع : يذمرتلا دنعو «زعام

 : تلق .«مقتسا مث هللا يبر :لق» :لاق هب مصتعأ رمأب ينثدح عهللا لوسر اي

 ««اذه» :لاق مث «هسفن ناسلب ذخأف ؟ يلع فاخت ام ٌفوخأ ام .هللا لوسر اي

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو

 نع .يفقثلا نايفس نب هللا دبع ةياور نم يئاسنلاو ,دمحأ مامإلا هجرخو

 ,كَدعب ادحأ هنع لأسأ ال مالسإلا يف رمأب ينرم .هللا ٌلوسر اي :لاق الجر نأ هيبأ

 )١( ملسم هاور  «(A)هجام نباو .(؟١٠55) يذمرتلاو »41۳/۳ دمحأو )۳۹۷۲(«

 «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو 4/ ,.7١«ريبكلا» يف يناربطلاو )95*5(

 نابح نبا هححصو 0/7 يمرادلاو ‹)۳1) يسلايطلاو ‹«(1۳۹۷)و )۲(.
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 , ()هناسل نإ ًاموأف قنا انف“ * تلق . «مقتسا مث ‹ هللاب تا : لق» : لاق

 نع لاسأ ال و مالسإلا يف يل ل : لب يبنلل هللا دبع نب نايفس لوق

 جاتحي ال ىّنح ًايفاك ا ًاعماج امالك ةملعُي نأ هتم بلط كذب ًادحأ

A Eلق» :  : eS 

 ارشاد اخ الو اونا ل ةعيدلملا هيلع لون اقتسام هل ر اوا

 لا نبذل نو :لجو رع 8 ا و ةنجلاب

 ]۳ : فاقحألا] «نولمعَي اوناک امب 0

 نع «تباث انثدح : مزح يبأ نب نب ليهس ةياور نم «هريسفت» يف يئاسنلا جرخو
 اهلاق دق» :لاقف (اوماقتسا مت هللا ار الاف َنيِذّلا نإ : أرق لب ّيبنلا نأ سنأ

 , يذمرتلا هجرخو . «ةماقتسالا لهأ نم وهف اهيلع تام نمف ءاورفك مث «سانلا

 نمم وهف .اهيلع تام نمف ,مهرثكأ رفك مث .سانلا اهلاق دق» :لاقف : هظفلو

 . هظفح لبق نم هيف َمُلُكُت ليهسو بیرغ نسح : : لاقو ««ماقتسا

 ٠٠٠/٤ «ةفحتلا» يف امك «ريسفتلا» يف يئاسنلاو ١۳۸و ۳۸٤ / 4و ٤۱۳/۳ دمحأ هاور (۱)

 . حيحص هدانسإو (1۳۹۸) يناربطلاو

 )۳۲٠١۰(« يذمرتلاو ۱۳۹/١. «فارشألا ةفحت» يف امك «ريسفتلا» يف يئاسنلا هاور (۲)

 مزح يبأ نب ليهسو .(448) ىلعي وبأو ۰۱۱٤/۲٤١ «نايبلا عماج» يف يربطلاو

 طقف «بيرغ» باوصلاو ءاطخ بيرغ نسح : هلوق يذمرتلا نع فنصملا لقنو «فيعض

 ىلع ءاج كلذكو «ةدمتعم ةحيحص خسن يهو اندنع يتلا ةيطخلا يذمرتلا لوصأ يف امك

 يطويسلا هدروأو 17/4/54 «يذوحألا ةفحت»و 14/١, «فارشألا ةفحت» يف باوصلا

 نباو يدع نباو متاح يبأ نباو رازبلا ىلإ هتبسن دازو «۳۲۱/۷ «روثنملا ردلا» يف

 .ةيودرم
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 هللاب اوكرشي مل :لاق (اوماقتسا منل ريسفت يف قيدصلا ركب وبأ لاقو
 نأ ىلع اوماقتسا مث :لاق هنعو .«"هريغ هلإ ىلإ اوتفتلي مل :لاق هنعو .«”ًائيش
 . مهبر هلل

 اوُلاق هللا باتك يف ةيآ ٌصخرأ هذه : لاق فيعض دانسإب سابع نبا نعو

 سنأ نع هوحن يورو .” هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع «اوماقتسا مث هللا اني

 . مهريغو ةمركعو ٌيّدَسلاو «ملسأ نب ديزو «لاله نب دوسألاو دهاجمو

 اوُناَف َنيِذّلا نإ ربنملا ىلع ةيآلا هذه أرق هنأ باطخلا نب رمع نع َيوُرو
 .©بلعُلا َناَغَوَر اوغورُي مل :لاقف .هاوماقتسا مث هللا اني

 (اوماقتسا نو : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع ىورو
 . هضئارف ءادأ ىلع اوماقتسا :لاق

 .©0لمعلاو َنيدلا هل اوصلخأ مث :لاق « ةيلاعلا يبأ نعو
 ةيآلا هذه أرق اذإ نسحلا ناكو .هللا ةعاط ىلع اوماقتسا :لاق ةداتق نعو

 هبسنو 2١١4/1714 «نايبلا عماج» يف يربطلاو (”57) «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور )١(

 «روصنم نب ديعسو . يبايرفلاو قازرلا دبع ىلإ ۳۲۱-۳۲۲ /۷ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا
 . متاح يبأ نباو ,رذنملا نباو ,ديمح نب دبعو دعس نباو «ددسمو

 . ٠٠١/۲٤ يربطلا هاور (۲)

 وهو .يندعلا رمع نب صفح هيفو ۱٦٥/۷ ريثك نبا هركذ اميف متاح يبأ نبا هاور (۴)

 يف يربطلاو .6١1ص ًاضيأ «دهزلا» يف دمحأو )۳٠٠(. «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور )٤(
 هلاجر دنس اذهو .رمع نع «يرهزلا نع «ديزي نب سنوي نع ء١٠٠/ ۲١ «نايبلا عماج»
 .رمع نيبو يرهزلا نيب عاطقنا هيف نكل .تاقث

 . سابع نبا ري مل ةحلط يبأ نب يلعو ١٠٠١/۲٤ يربطلا هاور (ه)
 )٩( «هريسفت» يف ريثك نبا هركذ 158/1 .
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 . 9ةماقتسالا انقزراف انبر تنأ مهللا : لاق

 ّلماكلا ديحوتلا دارا امْنِإ ديحوتلا ىلع ةماقتسالا دارملا نإ :لاق نم لعل
 وه هلإلا نإ هللا الإ لإ ال ىنعم قيقحت وهو ا مرحي يذلا

 ًءاعدو الكوتو ًءاجرو ةبحمو ةباهمو ًالالجإو ةيشخ ضعي الف ,عاطي يذلا

 وهو ىوهلا يعادل ةباجإ اهنأل ا اذه يف ةحداق انهلك يصاعملاو

 [؟7 : ةيثاجلا] هاوه ُههْلِإ دخن نم تيأرفأ» : لجو رع هللا لاق ,ناطيشلا
 ةماقتسالا يفاني اذهف « (”هبکر ل اعيش ىوهي ال يذلا وه :هريغو نسحلا لاق

 .ديحوتلا ىلع
 َناميإلا نأل ,رهظأ ىنعملاف ««هللاب ُتْنمآ : لقد : ىور نم ةياور ىلع امأو

 لاقو «ثيدحلا لهأ نم مهعبات نمو فلسلا دنع ةحلاصلا لامعألا هيف لخدي

 نولُمعَت امب نإ اوت الو َكَعَم بان ْنَمو َتْرمأ اَمُك ْمقتساَفه : لجو رع هللا

 ام اوزواجُي ال نأو غف اناث نيواوع ميسي نأ ماف ل[ : دوه] «ريصُب

 : ىلاعت لاقو ءاهيلع ٌملطم < مهلامعأب ٌريصب هنآ رب رشا نالا وهو هب اوف

 لاق ٠١[. :ىروشلا] «مُهَءاوْهَأ عب : الو ترم اہک مقتساو عاف كبذلف»

 ,«نآرقلا ىلع: يروثلا لاقو هللا رمأ ىلع َميقتسي نأ ب دمحم َرمأ : ةداتق
 oS :لاق نجلا نقو

 8 يتلا ىأر هنأ : مهضعب نع هريغو ُيرْيَشَفلا ركذو .«متاح يبأ نبا هجّرخ
 كييشاامف u دوه ينتبيش» :تلق هللا لوسر اي :هل لاقف «مانملا يف

 )١( يربطلا هاور ۱٠١۹/۲۶۲ .

 .ةداتق نع ٠٠٠/۲٠١ يربطلا هاورو (۲)

 . ٤۷۹/٤ «روثنملا ردلا» يف امك خيشلا وب أو متاح ي ىبأ نبا هاور (۴)

 . 48١/4 «روثنملا ردلا» يف امك خيشلا وبأ هاور (4)

 . خيشلا يبأ ىلإ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هتبسن دازو (ه)
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 ل4 000
 . 0«( ترما امك مقتساف# : هلوق» : لاق ؟اهنم

 72 ما ى ويا رگ رو لا يعم ِظ 6 £ 1
 دحاو هلإ مكهلإ امنا ىلإ ىحوي مكلثم رشب انا امنإ لق# : لجو زع لاقو

 .[5 :تلصف] ا هيلإ رك

 وا 9 ىسيعو ىَسوُمو ل هب اًنيَصَو 3 كيلإ 9 يذْناو او هب ىصَو

 نم عضوم ريغ يف ةالصلا ماقإب رمأو «[۱۳ : یروشلا] «هيف اوقّرفَتت 3 نيذلا
 .نيتيآلا كلت يف ديحوتلا ىلع ةماقتسالاب رمأ امك «هباتك

 جيرعت ريغ نم مّيِقلا ُنيذلا وهو «ميقتسملا طارّصلا كولس يه : ةماقتسالاو
 كرتو , ةنطابلاو ةرهاظلا اهلك 55 لعف كلذ لمشيو ا الو ا هلع

 .اهّلُك نيذلا لاصخل ًةعماج ٌةيصولا هذه تراصف .كلذك اهلك تايهنملا

 نم ذب ال هنأ ىلإ ةراشإ «هورفختساو هيلإ اوميقتسافإ» : لجو ّزع هلوق يفو
 ةبوُتلل يضتقملا رافغتسالاب كلذ ٌرَبْجُيَف ءاهب رومأملا ةماقتسالا يف ريصقت
 تنك امّثيح هللا قّنا» :ذاعمل ل ّيبنلا لوقك وهف «ةماقتسالا ىلإ عوجرلاو
 اوقيطُي نل سانلا نأ ةي ئبنلا ربخأ دقو .”«اهحمت ةنسحلا ةعّيسلا عبتأو

 يقهيبلل «ناميإلا بعش» ىلإ هبسنو .۳۹۸/ ٤ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ رثألا )١(
 ) )۲٤۳۹يدسلا يلع بأ لوق نم .

 قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم يور حيحص ثيدح «اهتاوخأو دوه ينتبيش» : ة5 هلوقو
 يهو «نيصح نب نارمعو «ةفينح يبأو «كلام نب سنأو .رماع نب هبقعو «سابع نباو
 فيوختلا نم نهيف امل كلذ لعل : ءاملعلا لاق ءانقيقحتب ("0) ركب يبأ دنسم يف ةجرخم

 اهبئاجعو ةرخآلا لاوهأ ةياكح ىلع نهرصق عم نهلامتشال ديدشلا ديعولاو عيظفلا
 . ةماقتسالاب رمألا نم نهضعب يف ام عم نيبذعملاو نيكلاهلا لاوحأو ءاهعئاظفو

 . باتكلا اذه نم رشع نماثلا ثيدحلا وهو «هجيرخت مدقت (۲)

6٠١ 



 ثيدح نم هجام نباو .دمحأ مامإلا هجرخ امك ءةماقتسالا قح ةماقتسالا

 مكلامعأ ٌريخ نأ اوملعاو ءاوصخُت نلو اوميقتسا» :لاق الب ّيبنلا نع «ٌَنابوث
 اودّدَس» :دمحأ مامإلل ةياور يفو .«ٌنمْؤم الإ ءوضولا ىلع ظفاحُي الو ءةالّصلا

 . "0 (نمؤم لإ ءوضولا ىلع ظفاخن الو ءاوبراقو

 . («اوبراقو اوددس» : لاق هيل يبنلا نع ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 لامعألاو لاوقألا عيمج يف ٌةباصإلا وهو «ةماقتسالا ةقيقح وه :ٌُدادَّسلاف
 لاسي نأ ًاًيلع كب ٌبنلا َرمأ دقو هبيصيف «ضرغ ىلإ يمري يذلاك ر

 ىدهلابو ءَمُهَّسلا َكَديدست دادسلاب ركذا» : هل لاقو 5 دادّسلا لجو رع هللا

 .©6«قيرطلا كتياده

 نكلو ءهَسفن ضرغلا بِصُي مل اذإ ضرغلا ْنِم برق ام ٌبيصي يصب نأ :ةبراقملاو

 نع هتبراقم نوكتف ,ضرغلا ةباصإو دادا دصق ىلع ًاممصم وكي نأ طرشب
 اهيأ» : يِفَلُكلا نزح نب مكحلا ثيدح يف لي يبنلا ُلوق هيلع ٌلديو .دمع ريغ

 (”«اورشبأو اودّدس نكلو « مكترمأ ام لك  اوقيطت نل وأ - اولمعت نل مكنإ ,ساثلا
 لمعلا يف : اوددشس ول مهنإف .ةماقتسالاو ةباصإلاو ديدستلا او صقا : ىنعملاو

 هلك هب اورا اهيازلمف:دق ارنا هلك

 قيّدصلا ركب وبأ رسف امك ءديحوتلا ىلع بلقلا ةماقتسا ةماقتسالا لصأف
 . مل مهّلأب ٠١[ :فاقحألا] 4اوماقتسا ّمُث هللا ار اولاق َنيذّلا نإ : هّلوق هُريغو

 . )۳٤۸( نابح نبا هححصو 7815(2) ملسمو «(51451*)و (0717/7) يراخبلا هاور (۲)

 يئاسنلاو «(47؟8) دواد وبأو .(5170) ملسمو ٤٥۱و ۸۸/۱ دمحأ هاور (م)

4 . 

 يناربطلاو .(5875) ىلعيوبأو )۱٠۹٩(« دوادوبأو ۲۱۲/٤ دمحأ هاور نسح ثيدح (4)

 )1١56"(. «ريبكلا» يف
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 «هتيشخ ىلعو .هللا ةفرعم ىلع ٌبلقلا ماقتسا ىتمف .(هريغ ىلإ اوتفتلي

 « هيلع لگوتلاو و «هئاجرو هتدارإز «هتبحمو .هتباهمو «هلالجإو

aEكلم وه َبلقلا ناف « هتعاط ىلع اهّلك حراوجلا تماقتسا  

 كلذكو .هاياعرو هدونج تماقتسا .كلملا ماقتسا اذإف هدو يهو «ءاضعألا

 دصقلا صالخإب ٠[ : مورلا] «ًافينَح نيّدلل كهُجَو قاف : ىلاعت هلوق رّسف
 .هل كيرش ال هذحو هتدارإو هلل

 اج ف الا حراوجلا ّنم بلقلا دعب هتماقتسا ىعارُي ام مظعأو

 ظفحب كلذ دعب هاّصو «ةماقتسالاب ةي ٌىبنلا رمأ امل اذهلو «هنع ٌرّبعملاو بلقلا

 ميقتسي ال» :لاق ءا ٌيبنلا نع «سنأ نع «دمحأ مامإلا دنسم» يفو .هناسل

 يفو , «3عهئاسل م ميقتسي ىتح هبل ٌميقتسي الو «هبلق ميقتسي ىتح دبع ناکا

 نإف «مدا نبا حبصأ اذإ» : ًافوقومو ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع «يذمرتلا»

 ٌتمقتسا نإف كب ٌنحن امنإف ءانيف هللا قتا :لوقتف ,ناسللا رفكت اهلك ًءاضعألا

 . ©«انججوعا تجَجوعا نإو ءانمقتسا

 )١( ۲۰۸ص رظنا .
 . ٤۲۸ص هجيرخت مدقت (۲)

 يف ايندلا يآ نب باو )٠١١7(2 «دهزلا» يف كرابملا نباو «.(510) يذمرتلا هاور (*)

 .(ج)و (ب) يف درت مل «كب نحن امنإ» ظفلو ,هفقو يذمرتلا حجرو )٠۲(« «تمصلا»

 ١7م



 نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 :َلاقف كي هلل لوسر لاس الجر نأ امنع هللا يضر هلا دبع نب ربا نع 1

 ترو لاخلا تالعار داف تقصو ,تاوثكملا تيَْلَص اّذإ ٌتيأرأ

 ."ملسم هاور .«مَعْن» :لاق ؟ةنجلا لخدأأ .ًائيش كلذ ىلع ذا ملو «مارحلا

 :هرخآ يف دازو رباج نع ريبزلا يبأ ةياور نم ملسم هجّرخ ُتيدحلا اذه

 يبأ نع شمعألا ةياور نم ًاضيأ هجّرخو .ًائيش كلذ ىلع ُديزأ ال هللاو :لاق

 تيأرأ هللا لوسر اي : لقوق نب نامعنلا لاق : لاق رباج نع نايفس يبأو حلاص

 ائيش كلذ ىلع ُدزأ ملو لالحلا تللحاو ءمارحلا تو .ةبوتكملا تيلص اذإ

 .«معن» : هلك ّيبنلا لاق ؟ةنَجلا ُلْخدأأ

 داقتعاب مارحلا ميرحتو هّلح داقتعاب لالحلا َليلحت مهّضعب رسف دقو

 انهاه ٌلالحلا نوكيو «هئايتإ لالحلا ليلحتب داري نأ لمتحُيو «هبانتجا عم هتمرُ

 ىنعملا نوكيو «ٌحابملاو ٌبحتسملاو ٌبجاولا هيف لخديف ٠ .مارحب سيل اًمع ةرابع

 بنتجيو فرع نإ هل ياام دش الو هيلع مّرحمب سيل ام لعفي هنأ

 يف سابع ن نباو دوعسم نبا مهنم ءِفلّسلا نم ٍةفئاط نع يور دقو . ا

 هب َنونمْؤُي كلوا هتوالت یخ هولي باتكلا ُمُهانينآ َنيذّلاِط : لجو رع هلوق
 نع ةر الو مارح نومبر لد نرخ الاف + لك قلا
 . 0 هعضاوم

 )١( ىلعي وبأو ۸٤۰۳و ۰۳۱۹/۳ دمحأو ء(١٠) ملسم هاور )١1950( و)۲۲۹٣(.

 «نايبلا عماج» يف يربطلا سابع نبا نع هاور (؟) )*١1887( و) )۱۸۸٤مكاحلا هححصو
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 اذه يف ركُذ امك مارحلا ٌبانتجاو لالحلا لعف : ميرحتلاو ليلحتلاب دارملاو
 : مرحلا روهشلا ٌميرحت نوريغُي اوناك نيذلا رافكلا ٌقح يف هللا لاق دقو . . ثيدحلا
 ماع هومر اماع ُهَتوُلحُي اور َنيلا هب لب رفكلا ي يف ةدايز ءيسنلا امنإ»
 اوناك مهنأ :دارملاو ء[۳۷ : ةبوتلا] € هللا مرح ام اوُلحُبف هللا مرح ام ةَّدع اوؤطاويل
 :ًاماع هيف لاقلا نم نوعتمبو .. كلذب هئولحُيف ءاماع.مارحلا رهشلا يف نولتاقي
 .ةقللذو همر

 ْمُكل هللا َّلَحَأ ام تاي ومرح ال اونم َنيِذّلا اهي اي : لجو رع هللا لاقو
 :ةدئاملا] «أبّيَط لالخ هللا مُكَقْرَر امم اوُلُكو َنيِدَبعُملا بحي ال هللا نإ اودع الو
 يف ًادهز تابيطلا ضعب لوانت نم اوعنتما موق ببسب تلزن ةيآلا هذهو [ 89-4

 ي وا اهب َفْلَح نیمیب ام .هسفن نع كلذ مرح مهضعبو ءًافشقتو ايندلا

 نم هنم عنتما مهضعبو ءرمألا سفن يف هميرحت ُبجوي ال هلك كلذو «هسفن ىلع
 ًارارضإ هنم عانتمالا دصق ثيح «أميرحت عيمجلا ىّمسف « « ميرحت الو نیمی ريغ

 مرحي الو للحي ال ٌنالف للا ياو .اهتاوهش نع اهل ًافكو «سفنلاب

 ميرحت دقتعي ناك نإو هل حيبأ ام دنع فق الو «مارح لعف نم عنتمي ال ناك اذإ

 دقتعي ال ناك نإو هل اللحُم هنم ىشاحتي الو ًٌمارحلا َلَعَف نم نولعجيف «مارحلا
 .هلح
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 نع ىهتناو «تابجاولاب ماق نم نأ ىلع لدی ٌثيدحلا اذهف لاح لکبو
 ء ىنعملا اذهب ب ّيبنلا نَع ٌتيداحألا ترتاوت دقو ءةنجلا ّلخد .تامّرحملا
 يبأ ثيدح نم مكاحلاو «نابح ن باو «يئاسنلا ةجرخ امك «هنم بيرق وه ام و 1

 ‹سمخلا تاولصلا يّلصي دبع نم امد : لاق يب ّيبنلا نع ديعس يبأو ةريره

 ىلإ هتبسن دازو ۲۷۲/١ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو . يبهذلا هقفاوو مك

 هقيرط نمو «هريسفت» يف قازرلا دبع دوعسم نبا نع هاورو « متاح يبأ نباو رذنملا نبا

 . حيحص هدانسإو ء(۱۸۸۷) يربطلا
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 باوبأ هل تحتف الإ « بسلا رئابكلا بنتجيو قاكزلا جرخيو «ناضمر موصيو
 . ه۶ ےگ 0 رر ا cg ءم

 مكنع رفكن هنَع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ» :الت مث ««ءاش اهيأ نم لخدي «ةنجلا

 . 071١© :ءاسنلا] 4 مکتائیس

 ماصو ءةاكرلا ىتاو ءةالصلا ماقأو «هب كرش ال « هللا دبع نم» : لاق . خالي

 . 0« ةنجلا لخد وأ  ةنجلا هلف ٌرئابكلا ٌبنتجاو «ناضمر

 ركذف كي ّيبنلا ىلع دو ةبلعث َنب ٌماَمِض َّنَأ سابع نبا نع «دنسملا» يفو
 الف ءاهلك مالسإلا عئارشو « جحلاو «ةاكزلاو «مايصلاو «سمخلا تاولصلا هل
 هذه يدؤأسو هللا لوسر ًادمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق «غرف

 نإ» : هلي هللا ٌلوسر لاقف «صقنأ الو ُديزأ ال .هنع ينتيهن ام ٌبنتجأو « ضئارفلا

 :لاق هثيدح يفو ءّرخآ هجو نم يناربطلا هجرخو .«ةنجلا لخد ٌقدص

 « ينعاطأ نمو ءاهب ٌنلمعأل :لاق مث شحاوفلا ينعي اهيف يل َبَرَأ ال ةسماخلاو
 .«(ةنجلا نلخديل «قدص نئل» : لكي هللا لو لاقف

 نابح نبا هححصو 700/١ مكاحلاو (716) ةميزخ نباو ۸/٩ يئاسنلا هاور )١(
 )۱۷٤۸(.

 . حيحص هدانسإو ۰۸۸/۷ يئاسنلاو © دمحأ هاور (۲)

 . ٤٣۲و 76١/١ دمحأ هقيرط نمو 7١94/85-770, «ةريسلا» يف قاحسإ نبا هاور (۴)

 «سابع نبا نع « سابع نب هللا دبع ىلوم بيرك نع « عفيون نب ديلولا نب دمحم ينثدح

 ٠ جرخأو «هب ربتعي : ينطقرادلا لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هركذ عفان نب ديلولا نب دمحمو
 ' (8149) يناربطلا اذكو .ةقث وهو ليهك نب ةملسب ًانورقم )٤۸۷( دواد وبأ اذه هثيدح
 156/1١-/١51. يمرادلاو

 انثدح «ناوزغ نب ليضف نب دمحم قيرط نم )8١181١( «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )٤(

 يبأ نب ملاس نع «ءارفلا رفعج وبأ (بئاسلا وأ بيسملا نب) ىسومو بئاسلا نب ءاطع

 . سابع نبا نع «دعجلا
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 ينربخأ : هل ّيبنلل لاق الجر نأ بويأ يبأ نع «يراخبلا حيحص» يفو

 يتؤتو ءةالصلا ميقتو ءًائيش هب كرشت ال هللا ٌدبعت» :لاق ءةنجلا ينلخدُي لمعب

 ,لمعب ينربخأ :لاق هنأ هدنع نأ الإ ملسم هجرخو .«محرلا اض ءةاكزلا

 هللا لوسر لاق ٌربدأ املف : ةياور يف هدنعو .راثلا نم ينُدعابيو ةئجلا نم ينيندي

 لام ا امب كّسمت نإ» : هلك

 ىلع يلد « هللا لوسراي : لاق ًايبارعأ َّنأ ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 ةالّصلا ْميقتو ءًاثيش هب كرشت ال هللا ٌدبعت» :لاق ءةنجلا ٌتلخد هتلمع اذإ لمع

 كثعب يذلاو :لاق ««ناضمر موصتو «ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو ا

 : ك6 ئبنلا لاق « ىو اًملف «هنم صقنأ الو ًادبأ اعيش اذه ىلع ُديزأ ال ٌقحلاب

 .©0«اذه ىلإ رظنيلف ءةنجلا لهأ نم لجر ىلإ ٌرظني نأ هّرس ْنَم»

 هللا لوسر ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ هللا ع نب ةحلط نع «نيحيحصلا» يفو

 ؟ةالّصلا نم يلع هللا ضرف اذام ينربخأ هلل لوسر اي :لاقف «سأرلا رتا للك

 هللا ضرف امب ينربخأ :لاقف ««ائيش عّوطَت نأ الإ «سمخلا تاولصلا» :لاقف
 امب ينربخأ :لاقف «أئيش َعوطت نأ الإ «ناضمر رهش» :لاقف ؟ مايصلا نم يلع

 يذلاو :لاقف «مالسإلا عئارشب ةا هللا لوسر هربخأف ؟ةاكّزلا نم يلع هللا ضرف

 لوسر لاقف ءائيش ىلع هللا ضرف امم صقنأ الو ًائيش ٌعّوطتأ ال ,ٌقحلاب كمركأ

 .يراخبلل هظفلو « قدص نإ ةئجلا لخد وأ - قدص نإ حلفأ» : ايب هللا

 2158/١ يمرادلا «بئاسلا نب ءاطع عباتم رفعج ىا ىسوم طاقسإب هاورو

 .هب ليضف نب دمحم قيرط نم )8١1697( يناربطلاو
 هححصو ۱۸٤۰و ۰٤۱۷/۰٩ دمحأو )١7(, ملسمو ؛(091837)و )١945( يراخبلا هاور )١(

 .(٣٤۳۲)و )۳۲٤١( نابح نبا

 )١4(. ملسمو «(۱۳۹۷) يراخبلا هاور (۲)

 )۱۷۲۴٤(. نابح نبا هححصو «(۱۱) ملسمو )٤٩(« يراخبلا هاور (۳)

 هاك



 «هانعمب هركذف دلك ّيبنلا لاس ًايبارعأ نأ قبلا نع (”«ملسم حيحصا» يفو

 ديزأ ال قحلاب كثعب يذلاو : لاقف «ًاليبس هيلإ E حبا هيف دازو

 .«ةئجلا ّنَلْحْدَيل «قّدص نئل» : : دلع ّيبنلا لاقف ,نهنم صقنأ الو نهيلع

 .ةضورفملا ةاكزلاو «ةبوتكملا ةالصلا ىلع ديزي ال هنأ يبارعألا دارمو

 نم ْءيشب لمعي ال هنأ هدارم سيل « عوطتلا نم ًاثيش تيبلا حو «ناضمر مايصو

 بانتجا اهيف ركذي مل ثيداحألا هذُهو كلذ ريغ هتابجاوو ا عئارش

 . ةنجلا اهّلماع اهب يتلا لامعألا نع هلأس امنإ لئاسلا ْنأل ,تامّرحملا

 0 ایک هللا لوسر ت تعمس :لاق اما يبأ ثيدح نم يذمرتلا جرخو

 اوموصو «مکسمخ اوُلصو « هلا اونا «سانلا اهي :لوقي ا ةججح يف

 نسخ : لاقو «مكبر ةنج اولخدت « مكرمأ اذ اوعيط أو ,مكلاومأ ةاكز اوذأو «مكرهش

 . 0« هللا اوقتا» : هلوق لدب «مكبر اودبعا» هدنعو «دمحأ مامإلا هجرخو « حيحص
0 

 اولص» :هثيدح ظفلو حا د Sa يف دلخم نب يقب هجرخو

 اهب ةبيط .مكلاومأ ةاكز اوذأو ,مكتيب اوجُحو .مكرهش وموصو «مکسمخ

 .©(مكُبر ةنج اولخدت «مكسفنأ

 وهو ةي ّبنلا تيتأ :لاق ءقفتنملا نبا نع هدانسإب دمحأ مامإلا جرخو

 ؟ةنجلا ينلخدي امو «رانلا نم کک امهنع كّلأسأ ناتنث : تلقف «تافرعب

 e متلرطاو تيلتع أدقل ةلأسملا يف تزجوأ تنك نئل» :لاق

 مصو ؛ةضورفملا ةاكّرلا ٌدأو «ةبوتكملا َةالَّصلا مقأو ءائیش هب كرشت ال هللا دبعا

 نابح نبا هححصو ۱۲۱/٤ يئاسنلاو «(514) يذمرتلا ًاضيأ هاورو )١7(. مقرب )1١(

 )ه١6(.

 (ا/555)و )۷٦۱1۷( «ريبكلا» يف يناربطلاو ,.(515) يذمرتلاو ۲٠٠/١. دمحأ هاور (۲)

 . )٤٥۹۳( نابح نبا هححصو 4/1١. مكاحلاو ء(۷۷٦۷)و (/5105)و

 .(۷۷۲۸)و (۲۲٦۷)و (ا/هه) «ريبكلا» يف يناربطلا ظفللا اذه وحنب هاورو (۴)
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 .كيلإ يتأي نأ هركت امو «مهب هلعفاف «ٌساّنلا كب هلعفي نأ بحت امو «ناضمر
 . «هنم سانلا رذف .سانلا

 يتؤتو ةالّصلا ميقتو «ًائيش هب كرشت ال هللا قاد لاق اضيأ هل ناز يفو

 اذه نإ :ليقو “كلذ ىلع دز ملو «ناضمر موصتو «تيبلا جحتو ءةاكّرلا

 .("طيقل همساو .قفتنملا ينب دفاو وه يباحصلا

 تامّرحملا ٌباكترا نوكي دقو «ةنجلا لوخدل ةيضتقم ٌبابسأ لامعألا هذهف
 : نيكل ورع كود هم داما ماعلا هع هئادغ قلع لاو « عناوم

 هللا لإ هلإ ال نأ ٌتدهش .هللا ٌلوسر اي :لاقف ب يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق
 «ناضمر ريش تدضو:+ نام هاكر تيدا محلا ٌتيلِصو هلا لوسركناو
 ءادهشلاو َنيِقيٌدصلاو نيّيبنلا عم ناك ءاذُه ىلع تام نم» : ةَ هللا لوسر لاقف
 . «هيدلاو َّقْعَي مل ام  هيعبصأ َبَصْنو  اذكه ةمايقلا موي

 يف يمثيهلا لاق .(( ٩۹ يناربطلاو ٤۴۸و ٦/۳۸۳و ٤۷۲/۳ دمحأ هاور )١(
 هنع ىور ًادحأ رأ ملو «يركشيلا ليقع يبأ نب هللا دبع هدانسإ يف : 47/١ «عمجملا»
 سيل : ۲۲۹ص «ةعفنملا ليجعت» يف ظفاحلا لاقو .هللا دبع نب ةريغملا نبا ريغ

 يناربطلاو ۷١-۷۷ / 4«دنسملا» تادايز يف دمحأ نب هللا دبع هوحنب هاورو ,روهشملاب
 مرخألا ا .  . .همع نع وأ يئاطلا مرخألا نب دعس نب ةريغملا نع )٥٤۷۸(

 نبا هركذو « ةفوكلا لهأ نم ىلوألا ةقبطلا يف ملسم هركذ «هتبحص يف فلتخم يئاطلا

 . ۲۹۰/٤ نيعباتلا يف هركذ داعأ مث 216١/7 ةباحصلا يف «تاقثلا» هباتك يف نابح

 ."07/5 «ةباغلا دسأدو ء١٠۸٠ / ٤و ۳٠١/۳ «ةباصإلا» رظنا «هريغ هنأ باوصلا (؟)

 ةرم نبورمعل دحاو ثيدح 71/4 هيف درو دقف ««دمحأ دنسم» نم عوبطملا نم طقس (؟)

 مامإلا لاقو :لاقف ۳٠١/۲ «هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ دقو ءاذه ريغ وهو

 نع «رفعج يبأ نب هللا ديبع نع ءةعيهل نبا انربخأ «قاحسإ نب ىبحي انثدح :دمحأ

 ء۷/۷٤٠ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو « ينهجلا ةرم نب ورمع نع «ةحلط نب ىسيع
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 «ةالّصلاك لامعألا هذه ضعب لعف ىلع ةنجلا لوخد ٩)بترت درو دقو

 نأ ٌدهع هللا دنع هل ناك ءاهبقول تاولصلا ىلص نم» :روهشملا ثيدحلا يفف
 2 يةنجلا لخد نيدربلا ىَلَص نم» : حيحصلا ثيدحلا يفو .©”«ةئجلا ُهَلَخَدُي

 «هطورش عامجتساب الإ هلمع لمعي ال يذلا يضتقملا ببسلا ركذ نم هلك اذهو

 ؛ ةيصاصخلا نب ريشب نع دمحأ مامإلا هجرخ ام اذه ىلع ٌلديو 07 0

 ًادمحم َّنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يلع طرشف «هعیابال 2 ّيبنلا تيت

 نأو «مالسإلا ةجح ححأ نأو ءةاكزلا ا تاللا يا نأو 0

 هللاوف «ناتنثا امأ هللا لوسر اي :ٌتلقف « هللا ليبس يف دهاجأ نأو .ناضمر موصأ

 :لاقو ءاهكرح مث ءَ لكي هللا ٌلوسر ضبقف ُةقدّصلاو داهجلا :امُهقبطأ ام
 :كتيابأ انا هلا: لوسر انتل «؟اذإ ةئجلا لخت ميف ؟ةقدص الو داهج الف»

 هذه ةنجلا لوخد يف يفكي ال هنأ ثيدحلا اذه يفف .© هلك ٌنهيلع هُنعيابف

 لاجر هلاجر يناربطلا يدانسإ دحأ لاجرو نيدانسإب يناربطلاو دمحأ هاور :لاقو

 الخ حيحصلا لاجر هلاجرو : 45/١ يمثيهلا لاقو ءهوحنب (؟) رازبلا هاورو . حيحصلا

 . )۳٤۳۸( نابح نبا هححصو « حيحص وأ نسح دانسإ هنأ هدانسإ وجرأو .رازبلا يخيش

 .«بيترت» :(ج)و (ب) يف )١(
 «(470١)و (478) دواد وبأو ۳۱۷/۰ دمحأ تماصلا نب ةدابع ثيدح نم هاور (۲)

 .(11731) نابح نبا هححصو )۱٤۰۱(« هجام نباو ,.770 ١/ يئاسنلاو

 ملسمو «(01/4) يراخبلاو .80/4 دمحأ يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هاور (۴)

 .(۱۷۳۹) نابح نبا هححصو .(1۳)

 )٤( «دنسملا» نم بيوصتلاو ««نيتنثا» :(ج)و (ب) يف .

 نع هيوار يدبعلا ىنثملا يبأ ريغ حيحصلا لاجر تاقث هلاجرو ۲۲٤٠/٠ دمحأ هاور (ه)

 يف نابح نبا هركذو «نيعباتلا نم ةعامج هنع ىور دقف ءةزافع نب رثؤم همساو رشب

 لاقو ء(۸١٠١) «طسوألا»و ء(۴۳١١) «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو ء««تاقثلا»

 . نوقثوم دمحأ لاجرو : 47/١ «عمجملا» يف يمثيهلا
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 .داهجلاو ةاكزلا نودب ٌلاصخلا
 لوخد عنمي رئابكلا ضعب باكترا نأ جلا ثيداحألا يف تبث دقو

 5 نم ةنجلا لجخدي 3 : هلوقو ,« مطاق ةنجملا لخدي الو يعل ةنجلا

 ىتح ونمت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت ال» :هلوقو ربك نم ِةَرذ لاقثم
 (  ىضقي ىتح نيّدلاب ةنجلا لوخد عنم يف تءاج يتلا 00 © ماوباحت
 تقي ةرطنق ىلع اوُسِبَح .طارٌصلا اوزاج اذإ نينمؤملا نأ : “) حيحصلا يفو
 .ايندلا يف مهنيب تناك ملاظم مهنم

 ملسمو )٥۹۸٤(. يراخبلاو ,84و ۸۰/٤ دمحأ معطم نب ريبج ثيدح نم هاور (۱)
 . )٤٥٤( نابح نبا هححصو .(۱۹۰۹) يذمرتلاو «.(1195) دواد وبأو «(75665)

 )٤۰۹۱(« دواد وبأو )41١(., ملسمو 5١24و ٤۱۲/۱ دمحأ دوعسم نبا ثیدح نم هاور (۲)

 .(0540)و (۲۲۴) نابح نبا هححصو )٤۱۷۳(« هجام نباو .(۱۹۹۸) يذمرتلاو

 نم هاور «مكنيب مالسلا اوشفأ ؟متبباحت هومتلعف اذإ رمأ ىلع مكلدأ الأ» ثيدحلا مامتو (۳)

 يذمرتلاو «(0147) دوادوبأو «(04) ملسمو .44هو 4417/17 دمحأ ةريره يبأ ثيدح

 . (775) نابح نبا هححصو «(۳۹۹۲)و (58) هجام نباو «(۲۹۸۸)

 ء(”*41#) دواد وبأو .١7و ٣۱و ١١/8 دمحأو (۲٩۸)و )۸٩۱( يسلايطلا ىور )٤(

 ىلص لاق .بدنج نب ةرمس ثيدح نم 7-75 مكاحلاو ۳۱٤/۷-۳٠٣ يئاسنلاو

 « موقلا تكسف «؟دحأ نالف ينب نم انهاه» :لاق .لبقأ املف « موي تاذ ةَ هللا لوسر

 اذه : لجر لاقف «؟دحأ نالف ينب نم انهاه» :لاق مث ءاوتكس ءيشب مهاغتبا اذإ ناكو

 : لجر لاقف .«هيلع ناك نيدب ةنجلا باب ىلع سبح دق مكبحاص نإ» :لاقف .نالف

 .هاضقف .هنيد يلع

 صلخ اذإ» : هظفلو « يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم )١414٠( هيف وهو «يراخبلا يأ (ه)

 يف مهنيب تناك ملاظم نوصاقتيف ءرانلاو ةنجلا نيب EE نم نونمؤملا

 مهدحأل هديب دمحم سفن يذلاوف « ةنجلا لوحتي لذا ا اذإ ىتح ايندلا

 . «ايندلا يف ناك هلزنمب لد ةنجلا يف هنكسمب

 5 ل -



 بنذلاب ماع ةئم ةئجلا باب ىلع ُسَبحُيل لجرلا نإ :فلسلا ضعب لاقو
 ۰ عناوم اهلُك هذهف .ايندلا يف هلمعي ناك

 ىلع ةنجلا لوخد بيترت يف تءاج يتلا ثيداحألا ىنعم رهظي انه نمو

 دبع نم ام» :لاق وللي ّيبنلا نع ڙذ يب أ نع «نيحيحصلا» يفف «ديحوتلا درجم

 نإو ىنز نإو :تلق ««ةنجلا ل 31 كلذ ىلع تام ّمْث هللا الإ هلإ ال :لاق

 مغر ىلع» : ةعبارلا ىف وف لاق مث ءاثالث اهلاق ء«قرس نإو ینز نإو» :لاق !؟قرس

 . هذ يبأ فن مغر نإو :لوقي وهو ٌرذوبأ جرخف ءاز يبأ فنأ

 الإ هلإ ال نأ دهش ْنَم» : لاق يك ّيبنلا نع تماصلا نب ةدابع نع امهيفو

 ةلوشرو هللا دع سبعا ناو هرو ةع ادهخم ناو تل كير ا دحر هللا

 ةنجلا هللا هلخدأ ءٌنح راّثلاو ٌقح نجلا نأو «هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هّتملكو

 . ( لمع نم ناك ام ىلع

 ٌيبنلا نع - َكّشلاِب ديعس يبأ وأ ةريره يبأ نع (”(ملسم حيحص» يفو

 ريغ دبع امهب هللا ىقلي ال هللا لوسر ىأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :لاق هنأ لي

 ٠ . «ةنجلا نع بَجحيف كاش

 الإ هلإ ال نأ دهشي َتيِقَل ْنَم» :ًاموي هل لاق ايب ّيبنلا َّنأ ةريرُه يبأ نع هيفو

 . ادج رک كيداحا ىنعملا قو 6لا كف ا ا

 نابح نبا هححصو ۱٦٦/١ دمحأو ء(٤4) ملسمو )٥۸۲۷(. يراخبلا هاور (۱)

 )١59(.

 نابح نبا هححصو ۳۱٤/١ دمحأو «(۲۸) ملسمو .(”470) يراخبلا هاور (0

(۰۷). 

 )۳( مقر )۲۷( )٤٥(.
 )٤( نابح نبا هححصو «(۳۱) ملسم هاور لوطم ثيدح نم ةعطق )٤٥٤۳( .
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 ٌدهشي دبع نم ام» :ذاعمل ًاموي لاق لب ّبنلا ْنأ سنأ نع «نيحيحصلا» يفو

 , ()«رانلا 7 هللا همرح 0 هلوسرو هدبع ا نا هللا الإ هلإ ال نأ

 شا e هللا 5 هلإ ال : لاق نم

 ْنايتإ يهو ناوم ضئارفلاب ُنايتإل يهو 10 هل نكل ,راثلا نم ةاجنللو

 ٌفذقو كاّيإف او هللا الإ هلإ الل نإ :قدزرفلل نسحلا لاق .رئابكلا

 ةملك نأ : ينعي ,©0ُتنطلا نيأف ءدومعلا اذه :لاق هنأ هنع يورو . ةنصحملا

 ٌلعف ىهو .هبانطأ نودب طاطسفلا ٌتبثي ال نكلو .طاطسفلا دومع ديحوتلا
 . تامّرحملا كتو ‹تابجاولا

 ءةنجلا لخد ءهللا الإ هلإ ال :لاق نم :نولوقي ًاسان ْنِإ :نسحلل ليقو
 . ةنجلا 0 00 هللا 0 :لاق نم :لاقف
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 . كل

 اهعم ضي له : هللا الإ هلإ ال نع لمس هنأ رمع نبا نع َيوُر ام اذه هبشيو

 )١( ملسمو «(۱۲۸) يراخبلا هاور )۳۲( .

 . (۲۲۳) نابح نباو «(۳۳) ملسمو .(476) يراخبلا هاور (۲)

 .تيبلا قدارس هب دشي ليوط لبح :بنطلا (۴)
 يف وه هلصو دقو 2٠١4/7 زئانجلا باتك لوأ يف «هحيحص» يف يراخبلا هقلع )٤(

 ءةنامر نب ديعس نب دمحم قيرط نم 517/8 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو “4/۱ «خيراتلا»

 . هبنم نب بهول ليق :لاق «يبأ ينربخأ :لاق
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 . "”رتغت الو شع :رمع نبا لاقف ؟لمع اهكرت عم عفني ال امك لمع

 ءدودحلاو ضئارفلا لبق اذه ناك :- يرهزلاو كاحضلا مهنم  ٌةفئاط تلاقر

 طورش اهيلإ مض لب :لاق نم مهنمو «تخسن اهنأ ىلإ راشأ ْنَم ءالؤه ل نمف

 نيب روهشم فالخ هيف ؟ال مأ خسن يه له طرشلا ةدايزو ءاهيلع تديز

 ضئارفلا دعب رخأتم ثيداحألا هذه نم ًاريثك نإف رطل ادع يفو «نييلوصألا

 .دودحلاو

 هدارأ ام هدارم ّنوكي نأ لمتحيف ءٌدودحلاو ضئارفلا اهتخسن : يروثلا لاقو

 تابوقع نأ اهب نيبت دودحلاو ضئارفلا ٌبوجو نأ هٌدارم نوكي نأ لمتحيو «ءالؤُه

 نايبلا اذه لثمو «ةرخآلا تابوقع كلذكف نيتداهشلا دّرجمب ٌطّقست ال ايندلا

 حالطصالا يف خسنب وه سيلو ءأخسن هَنوُمَسُي ٌفلسلا ناك ماهيإلا ةلازإو

 ,روهتكملا

 يقدصب اهلوقي نأ ةد تدا ةقلظملا نا هذه :ةفئاط تلاقو

 . ةيصعم ىلع اهعم ٌرارصإلا عنمي اهقدصو اهضالخإو < ٍصالخإو

 ًاصلخم هللا الإ هلإ ال :لاق نم» : لكي ّيبنلا نع نسحلا ليسارم نم ءاجو

 كلذ يورو . «هللا مّرح امع رجحت نأ» : لاق ؟اهصالخإ امو : لبق (ةنججلا لخد

 , (")ةفيعض رخأ هوجو نم كتم

 لئس :لاق «يسودسلا ةماعد نب ةداتق قيرط نم ۳١١/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )١(

 .رمع نبا نم عمسي مل ةداتقو « . . .رمع نبا

 ثيدح نم ۲٠٤/۹ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )١601/4(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 . كورتم وهو «ثراحلا نب عيفن دواد وبأ هيفو « مقرأ نب ديز

 لاق «ناوزغ نب نمحرلا دبع هيفو ,رخا قيرط نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو

 . عاضو وهو : 8/١ «عمجملا» يف يمثيهلا
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 ققحت ّنِإف اذه ىلإ لبق نم هنع هانيكح يذلا همالكب راشأ نسحلا لعِلو
 هيف خرپ نا ي ا ءاهيف هقدصو «هللا الإ هلِإ ال» ىنعمب بلقلا

 ءالكوتو ايي فو فار هل نو ناو بیو الالجإ ةد هلا ُهَلأَت

 مل «كلذك ناك ىتمو ویلا ن ا ع و «كلذب َءىلتميو

 يفتنيو .هبلطيو هبحيو هللا ُهُديِرُي ام ريغل ٌبلط الو «ةدارإ الو ءةّبحم هيف قبي
 بحأ نمف «ناطيشلا سواسوو ءاهتادارإو سوفنلا ءاوهأ ٌعيمج بلقلا ّنِم كلذب

 ضغبُي الو بحي ال ناك نمف ُههْلِإ وهف هيلع ضغبأو هيلع ّبحأو .هعاطأو ًائيش
 ضغبأو .هاوهل ٌبحأ نمو .ًاقح ُههْلِإ لاف هل الإ يداعُي الو يلاوُي الو ءلل الإ
 حنا نم تيارا : ىلاعت لاق امك هاوه ههلإف هيلع ىداعو «هیلع ىلاوو .هل
 .©0هبكر الإ اعيش ىوهي ال يذلا وه : نسحلا لاق ۲١[ : ةيئاجلا] داوه ُهَهلِإ
 هزجحی ال ىاتأ < اعيش ائيش ىهتشا املكو «هبکر ًاكيش يوه املك يذلا وه : ةداتق لاقو

 ّلظ تحت ام» ًاعوفرم ةمامأ فا ثيدح نم ىوريو .©ىوقت الو ٌعرو كلذ نع
 .7(عبتم ىوه نم هللا دنع مظعأ دعب هلا اختل

 : لجو رع لاق امك .هدبع دقف « هللا ةيصعم يف ناطيشلا ٌعاطأ ْنَم كلذكو
 : سي] 4نيبُم وُدَع ْمُكَل ُهْنِإ َناَطيشلا اودّبْعَت ال ْنأ مآ ينب : اي ْمُكيِلإ ْدَهْعَأ ملأِ>

5]. 

 نكي مل نمل الإ عشا الإ هلإ 9: قوق ىم يقسم حضي أل هنأ اذهب نيف
 ىتمو « هللا هديري ال ام ةدارإ ىلع الو .هللا ههركي ام ةبحم ىلع ٌرارصإ هبلق ىف

 )١( «روثنملا ردلا» يف امك متاح يبأ نباو ,رذنملا نباو «ةبيش تا نبا هاور 5/75١ .

 . «روثنملا ردلا» يف امك متاح يبأ نباو «دیمح نب دبع هاور (۲)

 ءالا 8/7 «لماكلا» يف يدع نباو ,(/605) «ريبكلا» يف «يناربطلا» هاور « عوضوم (۳)

 ةبعش هبذك «ردحج نب بيصخلا هيف هخيشو «كورتم وهو رانيد نب نسحلا هدنس يفو

 . يراخبلاو ؛نيعم نب ىيحيو .ناطقلاو
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 ارسلا عون ْنِموهو «ديحوتلا يف ًاصقن كلذ ناك « كلذ ْنِم ٌءيش بلقلا يف ناك

 : ماعنألا] «ًائيش يب , اوکرشت ال» : ىلاعت هلوق يف ٌدهاجم لاق اذهلو . ّيفخلا
 . يريغ اوبحت ال :لاق[١6٠

 ىفخأ كرشلا» : لاق لكي يبنلا نع ءةشئاع نع «مكاحلا حيحص» يفو

 نم ٍءيش ىلع بحت نأ هاندأو ءءاملظلا ةليللا يف اصلا راع رذلا تيبام
 هللا لاق ؟ضغبلاو ّبحلا الإ نيد لهو «لدعلا نم ٍءيش ىلع ضخ رجلا
 PY] : : نارمع لآ] « هلا مُكيبحُي يِنوُعباَ هللا نوبت منك ن نإ لف : لجو زع
 ةالاوملاو .ىوهلل ا رز « هللا هغ کام خم نا يف صن اذهو

 . ّيفخلا كرشلا نم هيلع ةاداعملاو كلذ ىلع

 ُمنمت هللا الإ هلإ ال ُلازت ال» :ًاعوفرم سنأ ثيدح نم ايِنّذلا يبأ نبا جّرخو
 ًةقفص اوُرثأ اذإف ,مهنيد ةقفَص ىلع مهاينُد اورثؤي مل ام .هللا طخس نم دابعلا
 .©9«متبذك : هللا لاقو . مهيلع تدر هللا الإ هلإ ال :اولاق مث , مهنيد ىلع مهاينُد

 ًاضيأ هاورو ءداقنلا دنع يضرم ريغ لهاست مكاحلا باتك ىلع ةحصلا قالطإو 141/7 (1)
 وه) ىلعألا دبع : هلوقب يبهذلا هدرو ,مكاحلا هححصو . 767/9 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ

 . ةقثب سيل : ينطقرادلا لاق (ثيدحلا ةاور دحأ نيعأ نبا

 : هلوق ةعرز يبأ نع لقنو 274/1 «ريثك نبا ريسفت» يف امك متاح يبأ نبا هاورو
 .ركنم ثيدح اذه

 نب دمحم نب هللا دبع نع «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ قيرط نم )5١19”( رازبلا هاورو (۲)
 لاق «نالجع نب دمحم نب هللا دبعو «ةريره يبأ نع «هدج نع «هيبأ نع ,نالجع

 «بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح بتك لحي ال : نابح نبا لاقو ,ثيدحلا ركنم : يليقعلا

 ةعرز وبأ لئسو «هثيدح فرعأ الو هفرعأ ال : متاح وبأ لاقو ,ةعوضوم ةخسن هيبأ نع ىور
 ةزمح نب ميهاربإ ثدح :هل ليق ءًائيش هثيدح نم بتكأ ملو هنم تعمس دق :لاقف «هنع

 :لاقف « . . . عفدت هللا الإ هلإ ال لازت ال» : هعفر ةريره يبأ نع «هدج نع «هيبأ نع «هنع

 = «ثيدحلا اذه يليقعلا هل دروأو « خيشلا اذه ثيدح ىقلي نأ يغبني هب ءاج ام مظعأ ام
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 رح هبلق نم ًاقداص هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم : كي هلوق ىنعم اذهب نيبتف
 ءاهلوق يف هقدص هلل ٠ ةملكلا هذه لهأ نمّرانلا لخد نم نو .«رانلا ىلع هلل

 قدص نمد هللا ىوس ام لک بلقلا نم ترهط «تقدص اذإ ةملكلا هذه نإ

 الإ ادعا نجي ملو هاا الإ ج د ملو ا حي مل « هللا الإ هلإ ال : : هلوق يف

 يقب ىتمو ءهاوهو هسفن راثآ نم ٌةيقب هل قبت ملو « هللا ىلع الإ لكوتي ملو « هللا

 .اهلوق يف قدصلا ةّلق نمف ا يف

 .©«يبهل كرون أافطأ دقف .ُنمؤم اي زج : نمؤملل رانلا لوقت»

 الوپ ىقيبالا : :لاق لك يلا نع راج نما "دما ماما «دنسم» يفو
 ىتح « ميهاربإ ىلع تناك امك ًامالسو ًادرب نينمؤملا ىلع ُنوكتف ٠ اهلحد الإ رجاف

 . (مهدرب نم اج رانلل نإ

 يمثيهلا نسح دقف اذه عمو :تلق .هلوق نسحلا نع ءاج دقو هيلع عباتُي ال :لاقو =

 . ۷ «عمجملا» يف هدانسإ

 .(ج)و (ب) نم تطقس )١(
 نيقيرط نم (77/)558 «ريبكلا» يف يناربطلاو 279/9 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (؟)

 ةحلط نب ريشبو « . . . ةينم نب ىلعي نع .كيرد نب دلاخ نع .ةحلط نب ريشب نع

 ةيمس ابأ هدنس يف نأ عم يبهذلا هقفاوو .ه41// ٤ مكاحلا هححصو لالا 5

 ٤ /٥۳١٤: «نازيملا» يف يبهذلا مامإلا لاقو «نابح نبا ريغ هقثوي مل «رباج نع يوارلا

 بيرغ :دمحأ قيرط نم ۲٤۷/٥ «هريسفت» يف هداريإ رثإب ريثك نبا ظفاحلا لاق . لوهجم

 . هوجرخي ملو

 «ديمح نب دبع ىلإ هتبسن دازو coro/o» «روشنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو

 . «ثعبلا» يف يقهيبلاو . هيودرم نباو متاح يبا نب راو ءرذنملا ن نباو , يذمرتلا ميكحلاو
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 يف ةبحملا ٌرانف «مالسلا هيلع ميهاربإ لاح نم نونمؤملا هرو ثاريم اذهف
 ملول ءّبر اي :رانلا تلاق :دينجلا لاق . منهج ان اهنم فاخت نينمؤملا بولق
 كيلع طلسأ تنك معن : لاق ؟ينم دشا وه ٍءيشب ينبّذعُت تنك له «كعطأ

 اهتتكسأ يتبحم ران معن : لاق ؟ٌدشأو ينم مظعأ ٌران لهو :تلاق «یربکلا يران

 : مهضعب لوقي اذه يفو . نينمؤملا يئايلوأ َبولق

 اهدربأ ميحجلا ران ٌرحأ ىوه ٌران حملا داؤف يفف

 همالك ّرخآ ناك ْنَم» :لاق اَب ّيبنلا نع ذاعم ٌتيدح ىنعملا اذهل دهشيو

 « صالخإب الإ اهّلوقي ٌداكي ال ٌرضتحملا نإف «هةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال
 لوقلا اذه حجرو ءهلثم ىلإ دوعي ال نأ ىلع مزعو « یضم ام ىلع مدنو «ةبوتو

 . نسح وهو «ديحوتلا يف درفم هل بفنصم يف ٌيباطخلا

 هقفاوو 251١/١ مكاحلا هححصو :(9115"7) دواد وبأو .۷٤۲و ۲۳۳/۰ دمحأ هاور )١(

 . يبهذلا

 . 7٠١ 5) نابح نبا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو
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10 E SS رشانلا ةمدقم 

a E DA A ققحملا ةمدقم 

O ADSI ER هتدالوو هبسنو همسا فلؤملا ةمجرت 

O a ESATA EA وا Ss تاتكلا ةمدقم 

 :لوألا ثيدحلا

 لامعألا امنإ» :لوقي دم هللا لوسر تعمس :لاق «هنع هللا يضر رمع نع

 نإ «. . .ىون ام ٍءىرما لكل امنإو «تاينلاب

 : يناثلا ثيدحلا

 للك هللا لوسر دنع نحن امنيب» :لاق «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع |

 ءرعشلا داوس ديدش «بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع َعْلَط ذإ موي تاذ
 ۹۳ «. . .رفسلا رثأ هيلع ىر ال

 : ثلاثلا ثيدحلا

 : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع
 ُهدبع ًادمحم نأو ء هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسالا ينُب»

 موصو «تيبلا جحو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو ؛ةلوسرو

 ١ «ناضمر

 عبارلا ثيدحلا
 قداصلا وهو ب هللا لوسر انثدح : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 تو ا أ نطب يف ةقلخ ممي مكدحا نإ :قودصملا

 or\ « . . . ةفطن
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 : سماخلا ثيدحلا

 انرمأ يف ثدحأ نم » : م هللا لوسر لاق : كيلا ينحر كاع رع

 ۱۷٦ (ُدَر وهف ُهنم سيل ام اذه

 : سداسلا ثيدحلا

 E لاق امه هللا يضر ريشي نب ناهعتلا نع

 لحلو 7 .ٌتاهبتشم ٌروُمأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ»

 : عباسلا ثيدحلا

 ةحيصنلا نيدلا» :لاق الب يبنلا نأ هنع هللا يضر ّيرادلا ميمت نع

 ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :انلق ءهأثالث

 1٥ «مهتماعو نيملسملا

 : نماثلا ثيدحلا

 نا ا ترم : لاق ل هللا لوسر نأ امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع
 هللا م ادق نو هللا الإ هلإ ال نا اودهشي ىتح شاينلا لتاقأ

 ۲۲٢ ف و

 : عساتلا ثيدحلا

 » :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع
 ۳۸ (. . .هوبنتجاف ُهْنَع مكتيهن

 :رشاعلا ثيدحلا
 هللا نإ» : م هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 10۸ اطال لق ل

 ا اا

 : لاق هنع هللا يضر هتناحيرو خلك هللا لوسر طبس يلع نب نسحلا نع

 ۷۸ «كبيري ال ام ىلإ كبيري ام ٌعَد» : هلي هللا لوسر نم تظفح

 :رشع يناثلا ثيدحلا

 مالسإ نسخ ْنِم» :لاق ا يبنلا نع ةع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 A۷ «هينْعي ال ام هكرت ءرَملا

 5 نو -



00 

 ۲ مك 2

 / :رشع عبارلا ثيدحلا

 مد لحي ال» : لي هللا لوسر لاق :ّلاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع

 ۳۱۱ ثيدحلا «. . . ينازلا بيلا : ثالث ىدخإب الإ ملِسُم ٍءىرما
 :رشع سماخلا ثيدحلا

 ُنمْؤُي ناك نم» :لاق ةي هللا لوسر نع ةنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 فش «ُتِمْضَيِل وأ ًاريخ ُلَقَيْلَف ,رخآلا مويلاو هللاب
 :رشع سداسلا ثيدحلا

 ۳٦۱ «ٰبضغت ال» : لاق ارارم ددرف «ٌبْضْعَت الر : لاق

 :رشع عباسلا ثيدحلا

 :لاق يك هللا ,لوښر نع ,سوأ نب داذش ىلعي يبأ نع
 تقلا اوسخ متل اذإف .ِءيش لَ ىلع ناسحإلا َبَتَك هللا
 VEE مكُدحأ دحيلو الا اف منخبت اذإو

 ۳⁄۹ «هتځیبذ لو

 رغ نماثلا ثيدحلا

 َلوسَر نأ امه هلا يضر لج نب ذاع مو رد يبا نع
 ةتسفلا ةئاشلا: حنينا تنك امئيح هللا قثا» :ّلاق ل هللا

 ۳40 «نسح قل 0 قلاخو ءاهحمت

 رشع عساتلا ثيدحلا

 ا :ّلاق امهنع هللا ی یا ی
 0۹£ . كظفحي هللا ظفحا :تاملك َكْمْلَعا ىا مالُع اي

 :نورشعلا ثيدحلا

 : هك هللا لوسر لاق ءُهْنَع هللا يضر يردنبلا ذو عم يبأ نع

-of\- 



 مل اَذِإ :ىلؤألا ر مالک نم ساشا كرا امم نإ

 ۹٦ «َتْعِش اَم ْعَنْضاَق 2 ِحتست

 :نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 لور اي :ٌتلُق : لاق ةع هللا يضر هللا دبع نب َنايفُس نع

 :لق» :لاق ‹كريغ EY لاال ًالوق مالسإلا يف يل 0 ء هللا

 «مقتسا مث ءهللاب ُتْنَمآ
<° 

 : نو رشعلاو يناثلا ثيدحلا

اس الجبر أ امه هللا يضر هللا دبع نب ربا نع
 ل

 و «تاوتكملا ُتيَلَص اإ تيارا َلاَقَف 2 هللا لوتس

 ىلع دز ملو مارخلا ES لالخلا ٍتللخأو ءَناَضَمَر

 o۱۲ «معن» : لاق ؟ةنحلا لخدأأ ءائيش كلذ

 ا ا لا ل 8-5-5-0 سرهفلا
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 تلات
 جملا يإنّيلا نيز هيقفلا لضفاخلا ماّمإلا

 ةا يداك نل اب اهش نما نه لاذ
 بجي نبابريهشلا

 هنالك ىفونملا

 ی اوز

 م٩۱۹۹ - ھ۹



 رشانلل ةظوفحم قوقحلا عيمج
 ةنماثلا ةعبطلا

 م۱۹۹۹ / ه9

 ن اتوم انقر 23810 ت. ص ۔ ۳۲۳۳۹۹۳۹-1 ۔ ۸۱0۷۲ : شكاملت عيزوتلاو رمشنلاو ةعابطلل ی 2 : یتم - هبص نطو تورس  هلاسلاهسسؤم 4 هارن وما







 نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ا للك هللا ٌلوسر لاق :ّلاق ُهْنَع هلا يضر ّيرَعشألا كلام يبأ ْنَع

 وأ نآلمت هش ٌدمحلاو هللا ناخش ءنازيملا المت هلل ُدّمَحلاَو .ناميإلا ٌرطَش

 ٌرْيَصلاو اهرب ٌةَقدَّصلاو رون ةالّصلاو « ضْرألاو تاوامّسلا َنْيب ام المت

 وأ اهقتعُمف ُهَسْفَن ٌعئابف ودعي سائلا لك .َكِيَلَع وأ كل ٌةَجَح ُنآرُقلاو ٌءايض

 . )ملسم هاور . «اهقبوم

 a 5 ا وب ب ىيحي ةياور نم ملسم هجرخ ثيدحلا اذه

 لكك هللا ٌلوسر لاق :لاق «يرعشألا كلام يبأ نع هثدح مالس ابأ نأ هثدح

 رثكأ يفو .ثيدحلا ركذف ««نازيملا ألمت هلل دمحلاو .ناميإلا رطش روهطلا»

 . «ءايض مايصلاو» :اهضعب يفو «ءايض ربصلاو» ملسم حيحص خسن

 هر فذ ماا ی یک | نو يخت اس ىف خا

 .هنم هعامسب حيرصتلا ةياورلا هذه يفو «دمحأ ُمامإلا هتبثأو «نيعم نب ىيحي

 نع مالس نب ةيواعم ةياور نم هجام ُنباو «ٌئئاسنلا ثيدحلا اذه جّرخو

 أ نع «منغ نب نمحرلا دبع نع مالس يبأ هّدج نع «مالس نب ديز هيخ هيخأ

 يذمرتلاو ۰۱٨۷/١ يمرادلاو ,4و ,"45/ه دمحأ ًاضيأ هاورو .(۲۲۳) مقرب (۱)

 هجام نباو 2(59١)و )١54( «ةليللاو مويلا لمع» يفو ٠/١-۸ يئاسنلاو )۳١١۷(

 «ريبكلا» يف يناربطلاو « 175 ص «داقتعالا» يفو 2« 47/1١ «ةنسلا» يف يقهيبلاو )758٠(«

 )۸٤٤(. نابح نبا هححصو «(۲۱۱) «ناميإلا» يف هدنم نباو «(٤۲٤۳)و ("4 7
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 «ظافحلا ضعب ةياورلا هذه َحّجرو منغ نب نمحرلا دبع هدانسإ يف دازف كلام

 يوقيو «ريثك يبأ نب ىبحي نم ٍديز هيخأ ثيدحب ملعأ مالس نب ةيواعم :لاقو

 ذئنيحو ءرخآ هجو نم كلام يبأ نع منغ نب نمحرلا دبع نع يور دق هنأ كلذ

 . ةعطقنم ملسم ةياور نوكتف

 ظفل ْنإف «ريثك يبأ نب ىبحي ثيدحل ةفلاخملا ضعب ةيواعم ثيدح يفو

 «نازيملا ءلم هلل دمحلاو «ناميإلا ٌرطش ءوضولا غابسإ» : هجام نبا دنع هثيدح

 ربصلاو «ٌناهرب ةاكزلاو ءٌرون ةالصلاو «ضرألاو ءامسلا ءلم ٌريبكُتلاو ٌحيبستلاو

 وأ ءاهقتعمف هسفن عئابف دغي سالا لک «كيلع وأ كل ةْجْح نآرقلاو ءايض

 .(اهقبوم

 . ملسم قايس لثم هثيدح يقابو ««ناميإلا رطش ٌءوضولا» : هثيدح
 ها

 نهذع :لاق «ميلس ينب نم لجر ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخو

 «ؤلمت هلل دمحلاو ,نازيملا ٌُفصن ٌحيبستلا» : هدي يف(")وأ يدي يف ةَ هللا وسر
 ُفصن ٌروهطلاو ءربصلا ٌفصن ٌموصلاو «ضرألاو ءامسلا نيب ام المي ريبكتلاو
 . 2(ناميإلا

 .(ج) نم تبثملاو «و» :(ب)و (أ) يف )١(

 ذيع اكن هاورو .نسح ثيدح اذه :لاقو )8١9"(« يذمرتلاو 257/0 دمحأ هاور (۲)

 يمرادلاو )٤۳١۲(-)٤١٤(« «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو )۲٠١۸۲( قازرلا
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 كرتب انهاه ٌروهطلا مهضعب رسف «ناميإلا رطش روهطلا» : ةي هلوقف

 : هلوقو 8" : فارعألا] 4َنورّهطَتَي سانا مهن : ىلاعت هلوق يف امك دلا

 ُبحُيو َنيِباَوَتلا ُبِحُي هللا نإ :هلوقو ٤[« :رثدملا] 4رهطف كبايثوإب

 .[777 :ةرقبلا] «َنيرهطتملا

 كو هلو «تارومأملا لعف : هفصنف كلر لعق : ناعون ُناميإلا :لاقو

 نأ الول لمتحم لوقلا اذهو ,يصاعملا كرتب سفنلا ٌريهطت وهو «تاروظحملا

 . «ءوضولا غابسإ» ةياور كلذكو «هذرت «ناميإلا ٌرطش ءوضولا» ةياور

 ّنِم سفنلا ٌرُهَطُت لامعألا نم ًاريثك إف « ىنعملا ةهج نم ٌرظن هيفف ءًاضيأو
 تلخد ىتمو ا مسا يف لخدت ال فيكف «ةالصلاك «ةقباسلا ت اكا

 َرْطَش بونذلا كرت ُنوك قّمحتي مل ,روهطلا مسا يف ءاهضعب وأ ءّلامعألا

 .ناميإلا

 ءاملاب رهطتلا :انهاه روهطلاب دارملا نأ :نورثكألا هيلع يذلا حيحصلاو
 هجرخ كلذكو «ءوضولا باوبأ يف هجيرختب ٌملسم أدب كلذكو «ثادحألا نم

 روهطلا نوك ىنعم يف سانلا فلتخاف ءاذه ىلعو ءامهريغو هجام نباو يئاسنلا

 :نامبإلا رطش ءاملاب

 نوكيف «هنيعب ٌفصنلا هنأ ال ٌكزجلا :رطشلاب ٌدارملا :لاق نم مهنمف
 ةغل هلامعتسا ُفَرْعُي امنإ رطشلا نل ,فعض هيف اذهو «ناميإلا ّنم ًاءزج روهطلا
 «ناميإلا فصن ٌروهطلا» : ميلُّس ينب نم لجرلا ثيدح يف نألو ,فصنلا يف

CG 

 باوث فصن ىلإ ءوضولا ُباوث ٌفَعاضُي هنأ ىنعملا :لاق نم مهنمو

 .ٌدعبو رظن اذه يفو «فيعضت ريغ نم نكل «ناميإلا

“۷ 



 : وهف ئاغصلا مكي ءوضولاو .اهلك رئابكلا ٌرثكي ُناميإلا : لاق نم مهنمو

 اهيا مالسإلا يف ًءاسأ نم» :ثيدح هدري اذهو .رابتعالا اذهب ناميإلا ٌرطش

 .هركذ قبس دقو ()(ةيلهاجلا ىف لمع

 «ناميإلا فصن راصف «ناميإلا عم َبونذلا ٌرْمكُي ءوضولا :لاق نم مهنمو

 فيض اذهو

 : لجو ّزع هلوق يف امك «ةالصلا :انهاه ناميإلاب ٌدارملا :لاق نم مهنمو

 تيب ىلإ مكتالص :دارملاو ٠٤١[« :ةرقبلا] «مكناميإ َعيضْيل هللا ناك امو

 ,روهطب الإ لبقت ال ةالصلاف ءةالصلا ناميإلاب ٌدارملا ناك اذإف «”سدقملا
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 رصن نب دمحم ريسفتلا اذه ىكح «رابتعالا اذهب ةالصلا رطش روهطلا راصف

 هجيرخت مدقت )١(

 هللا ناك امو» ىلاعت هللا لوقو ناميإلا نم ةالصلا باب :«هحيحص» يف يراخبلا لاق (۲)

 :لاق «ريهز انئدح :لاق «دلاخ نبورمع انثدح « . . . مكتالص ينعي « مكناميأ عيضيل

 وأ  هدادجأ ىلع لزن ةنيدملا مدق ام لوأ ناك ب يبنلا نأ ءاربلا نع قاحسإ وبأ انثدح

 رشع ةعبس وأ «ًارهش رشع ةتس سدقملا تيب لبق ىلص هنأو راصنألا نم  هلاوخأ :لاق

 ءرصعلا ةالص اهالص ةالص لوأ ىلص هنأو «تيبلا َلَبق هتلبق نوكت نأ هبجعُي ناكو ءًارهش

 :لاقف «نوعكار مهو دجسم لهأ ىلع رمف «هعم یلص نمم لجر جرخف « موق هعم ىلصو

 تناكو .تيبلا لبق - مه امك - اورادف .ةكم لبق لك هللا لوسر عم تيلص دقل هللاب دهشأ

 لبق ههجو ىلو املف «باتكلا لهأو «سدقملا تيب لبق يلصي ناك ذإ مهبجعأ دق دوهيلا

 . كلذ اوركنأ تيبلا

 نأ لبق ةلبقلا ىلع تام هنأ :اذه هثيدح يف ءاربلا نع قاحسإ وبأ انثدح :ريهز لاق

 عيضيل هللا ناك امو» : ىلاعت هللا لزنأف .مهيف لوقن ام ردن ملف ءاولتقو ٌلاجر لوحت

 ١[. 47 :ةرقبلا] « مكناميإ



 هنأو « مدا نب ىبحي نع هيوهار نب قاحسإ نع 20(ةالصلا باتك» يف يزورملا
 الو يردأ :وهامنإ ملعلا نإ : ملعلا ٌفصن يردأ ال : مهلوق ىنعم يف لاق

 الا اا

 دي اك وعر هلا طر ااا «نافر شم کیش قو كلف
 :ٌثيدح اذه ناس ءرخآلا نم ديزأ امهدحأ وأ ,ءءاوسلا ىلع نيعونلا

 اذهلو ءةالصلا ةءارق :ٌدارملاو "«نيفصن يدبع َنيِبو ينيب ةالصلا تمسق»
 برلا ٌىح ةدابعلاف «ةلأسملاو ةدابعلل ةموسقم اهْنأ ٌدارملاو «ةحتافلاب اهرّسف

 اذه كد دقو الا ىلع اع ةه لا يلو تلا يح هاها

 :لاق ءرضح اهفصنو «رفس ةنسلا فصن : برعلا لوقب دهشتساو .«”يباطخلا

 تتوافت نإو ءامهل نينامزلا ماسقنا ىلع نكل ءامهيف نينامزلا يواست ىلع سيلو

 ُفصنو تحبصأ :لاق - ؟ تحبصأ فيك :هل ليقو - حيرش لوقبو ءامهاتُدم
 موكحملاف «هيلع موكحمو هل موكحم نيب سانلا نأ ديري «نابضغ يلع سانلا

 :رعاشلا لوقيو . نافلتخم نابزح امهف «هنع ضار هل موكحملاو «نابضغ هيلع

 0 ع هو 02 1 7 . م

 لعفأ تنك يذلاب نثمو يتومب تماش : نيفصن سانلا ناك تم اذإ

 . نيمسف نومسقني مهنأ هدارمو

 .؛"هرا 1١

 ۲٤١/۲ دمحأو ۸٤/١ كلام هاور ةريره يبأ ثيدح نم لوطم ثيدح نم ةعطق (۲)

 نباو ۱۳۰/۲-۱۳۹ يئاسنلاو «(۲۹۰۳) يذمرتلاو )817١(« دوادوبأو ,("46) ملسمو

 هجيرخت مامت رظناو )۷۷٩(« نابح نبا هححصو 0٠(. ؟) ةميزخ نباو )۳۷۸٤(« هجام

 . ۲٠۴/۱ «نئسلا ملاعم» يف (*)



 اهنأ» ضئارفلا يف عوفرملا ةريره يبأ ٌتيدح : ىنعملا اذه نمو :تلق

 قلعتي عون :ناعون نيفلكملا ٌماكحأ نإف ,22هجام نبا هجّرخ «ملعلا فصن

 :دوعسم نبا لاقو . ضئارفلا وه اذهو «توملا دعب امب ُنَلعتي عونو «ةايحلاب

 نم هجام ُنِباو دواد وبأ هجّرخ يذلا ثيدحلا كلذ هجوو . ملعلا ثلث ضئارفلا

 هبا : لضف رهف كلذ وست اهو ,ةثالث ملعلا» : اعوفرم ورمع نب هللا دبع ثيدح

 .© (ةلداع ةضيرف وأ مناف اا ‹«ةمكحم

 هلعلو «© ءوضولا ُفصن قاشنتسالاو ٌةضمضملا : لاق هنأ يهاجم نع يورو
 لام امينا نارقلا ف ردم اهدا :ناجسف 'دويضولا نأ ذازأ

 نطاب ٌرْهَطُي قاشنتسالاو ةضمضملا نأ دارأ وأ «قاشنتسالاو ةضمضملا وهو

 لوق هتمو نابتعالا اذهب نافصن اهنهف««ةزهاظ رهط ءاضعألا ئاس لشعر نجلا

 ديزي ةياور نم ءاجو .؛هلك ناميإلا ُنيقيلاو ناميإلا ُفصت ٌربصلا :دوعسم نبا

 )١( فيعض وهو «فاطعلا يبأ نب رمع نب صفح هيفو (۲۷۱۹) مقرب .

 ينطقرادلا ًاضيأ هاورو ٤/٦۷ مكاحلاو ٤/ ۳۳۲يقهيبلاو  .7١4/5هفعضو

 .رمع نب صفحب يقهيبلاو يبهذلا

 دبع هدانسإ يفو ۰۲۰۸/٠ يقهيبلاو )٥٤(« هجام نباو .(7886) دواد وب هاور (۲)

 . نافيعض امهو « يخونتلا عفار نب نمحرلا دبعو « يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا

 . ۲۸/۱ ةبيش يبأ نبا هاور (۳)

 هيرطشب هلصوو .بابلا ةمجرت يف ناميإلا باتك لوأ يف يراخبلا هنم يناثلا رطشلا قلع )٤(

 قيلغت» يف رجح نباو ««خيراتلا» يف ةمثيخ يبأ نباو )٤٤ ١86(« «ريبكلا» يف يناربطلا

 نع «ةمقلع نع «بدنج نب نيصح نايبظ يبأ نع شمعألا قيرط نم ۲۲/۳ «قيلعتلا
 - حيحص اذه :رجح نبا لاقو ,يبهذلا هقفاوو «445/7 مكاحلا هححصو «دوعسم نبا
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 يف ٌفصنو نيصلا يف ٌفصن :نافصن ٌناميإلا» : ًاعوفرم نشل يع يشار

 لان الو «تامرحملا كرتو «تابجاولا لعف لمشي ٌناميإلا ناك اًملف .©:ركشلا

 | : ءوضولا يف لاق اذكهف ءناميإلا تفصن ٌربصلا ناك ءربصلاب لإ هلك كلذ

 . ةالصلا فصن

 راصف «هناسحإو ءوضولا غابسإ طرشب اياطخلاو ٌبونذلا رفكت ةالصلاف ًاضيأو
 نع نامثع نع ‹«ملسم حيحص» يف امك لأ رابتعالا اذهب ةالصلا رطش

 هيلع بِك يذلا ٌروهطلا ميف رهطتي ملسم ْنِم اما :لاق لكي ّيبنلا
 ءوضولا مت أ نم» :هل ةياور يفو . «نهنيب امل ةرامك تناك لإ سمخلا تاولصلا

 . «نهنيب امل ٌتارافك تابوتكملا ٌتاولصلاف هللا هرمأ امك

 .هال/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو 248/١ «حتفلا» يف هححص اذكو «فوقوم =

 . حيحصلا لاجر هلاجر : لاقو

 ۲۲۹/۱۳ «هخیرات» يف بيطخلاو , ٥ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو

 نم ۲۲/۱-۲۳ «قيلغتلا قيلغت» يف رجح نباو )۱٩۸(« «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو

 «يروثلا نايفس نع «يموزخملا دلاخ نب دمحم نع بساك نب ديمح نب بوقعي قيرط
 .ًاعوفرم دوعسم نبا نع «ةملس نب قيقش لئاو يبا نع «يمايلا ديبز نع

 .ديمح نب بوقعي هب درفت : هلوق يقهيبلا نع لقنو «هعفر تبثي ال :رجح نبا لاقو

 ال كنم ثيدح اذه :هلوق يروباسينلا يلع يبأ ظفاحلا نع (يقهيبلا يأ) ىكح مث
 . يروثلا ثيدح نم الو «ديبز ثيدح نم هل لصأ

 ء(۹١٠) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «(۱۸) «ركشلا ةليضف» يف يطئارخلا هاور )١(

 .فيعض يشاقرلا ديزيو
 .(۲۳۱) مقر (9
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 اقل هجر امك الا حاتفم ءوضولاو ءةنجلا ُحاتفم ةالصلاف .ًاضيأو
 ٌبجوُم ءوضولاو ةالصلا رك ,©”ًاعوفرم رباج ثيدح نم يذمرتلاو كمآ

 هلك ّيبنلا عمس رماع نب ةبقع نع " «ملسم س یا باوبأ حتفل

 لبقي « نيتعكر يلصيف موقي مث « هءوضو نسحيف ءأضوتي ملسم نم امو :لوقي

 0000 معو ا E r م

 ةينامثلا ةنجلا TT e ةد نھ ا هللا 5

 . «ءاش اهّيأ نم لخدي

 ال نأ ٌدهشأ :لاق نم» :لاق ل يلا نع ةدابع نع «نيحيحصلا» يفو

 هنا دبع ب ناو :هلوسرو دع دمحم ناو هل كلر ل هدجو للا لالا

 : نح زانا نآو + نح ةئجلا نأو« هنم حورو« ميرم ىلإ اهاقلا هتملكو (ةتمأ نباو

 .2© اش ةينامثلا ةنجلا باوبأ يأ نم هللا هلخدأ

 ٌءوِضولا راص «ةنجلا باوبأ حتفل ا نيتداهشلا عم ءوضولا ناك اذإف

 .رابتعالا اذهب هلوسرو هللاب ناميإلا ففصن

 «(١ا/8) «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو )٤( يذمرتلاو ۳ دمحأ هاور (۱)

 مرق نب ناميلسو .فيعض وهو «تاتقلا ییحی وبأ هيفو ,(695) «ريغصلا» يف يناربطلاو

 . ظفحلا ءىس

 .هيف هجيرخت مامت رظناو )23١60(« نابح نبا هححصو )۲۳٤( مقر (۲)

 نابح نبا هححصو * 060 نم اورو . (۲۸) ملسمو 2(" 47 ه) يراخبلا هاور )۳(

 5١90(.
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 ٌنمْؤُم الإ اهيلع ظفاحُي ال يتلا ةّيفخلا ناميإلا لاصخ نم ءوضولاف ءًاضيأو
 الإ ءوضولا ىلع ظفاحُي ال» : هلك ّيبنلا نع هريغو نابوث ثيدح يف امك
 نم يليقعلا هجّرخ امك «ةنامألا ءادأ هنأ درو دق ةبانجلا نم لسغلاو . "”«نمؤم
 لخد .ٍناميإ عم نهب َءاج نم سمخو :لاق ئ يبنلا نع .ءادردلا يبأ ثيدح

 نهدوجسو نهعوكرو نهئوضو ىلع سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم :ةنجلا
 مياو - :لوقي ناكو :لاق اهب سفنلا ٌبّيط هلام نم ًةاكّرلا ىطعأو « نهتيقاومو
 هيلإ عاطتسا نم تيبلا ٌّجحو «ناضمر ماصو «ٌنمؤم الإ كلذ لعفي ال هللا

 نم ٌلسغلا :لاق ؟ةنامألا ٌءادأ امو ءءادردلا ابأ اي :اولاق «ةنامألا ىّدأو ءاليبس
 .«اهريغ هنيد نم ٍءيش ىلع مدأ نبا نمتأي مل هللا نإف «ةبانجلا

 تاولصلا» :لاق يي ّيبنلا نع ٌبويأ ىبأ ثيدح نم © هجام نبا جرخو

 2١١/١ مكاحلاو .(7ا/ا/) هجام نباو ۰۱۹۸/۱ يمرادلاو ٥ دمحأ هاور ()

 . مدقتملقو (۱۰۳۷) نابح نبا هححصو

 : لاقو « يفنحلا ديجملا دبع نب هللا ديبع ةياور نم ١77/7 «ءافعضلا» يف يليقعلا هاور (۲)

 . هيلع عباتي ال

 =  .مهريغو ينطقرادلاو يلجعلاو نابح نبا هقثوو «ناخيشلا هل ىور :تلق

 ىرأ ال ًاثيدح هل قاسو « هباتک يف يليقعلا هركذ : ۱١/۳ «نازيملا» يف يبهذلا لاقو

 .ًاسأب هب

 بويأ وبأ ينثدح « عفان نب ةحلط ينثدح .ميكح يبأ نب ةبتع قيرط نم (014) مقر (م)
 نب ةحلط :لاقم هيف دانسإ اذه ٤۲ /۲-۱/٤١: «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا : لاق

 ءرظن متاح وبأ هلاق اميفو «هيبأ نع « متاح يبأ نبا هلاق .بويأ يبأ نم عمسي مل عفان

 ةمهت تلازف «ثيدحتلاب حرص دقف - سيلدتلاب مكاحلا هفصو نإو - عفان نب ةحلط نإف

  يبأ نب ةبتعو «ننسلا باحصأو يدع نباو «رازبلاو يئاسنلا هقثو ةقث وهو .هسيلدت

-۳ 



 ءادأ انو لبق بال رانك ااا اذار ةةعمجلا ىلإ ملا نما

 يبأ ثيدحو «ةبانج ةرعش لك تحت نإف «ةبانجلا نم لسغلا» :لاق ؟ةنامألا

 .ةالصلا ءازجأ نم َءوضولا هيف لعج هلبق يذلا ءادردلا

 انثدح :راوس نب ةبابش ةياور نم «"رازبلا هجّرخ رخآ ثيدح يف ءاجو

 :اعرفرب ةريره یا نع كلاس يآ ی ا رعب ماسر ل لا
 اهاّدأ نمف ف «ث رولا كل عوكرلاو نلت روهطلا : ثالثأ ةثالث ةالصلا»

 راس هيلع د «هتالص هيلع تدر نمو ؛هلمع ٌرئاس هنم لبقو «هنم تبق 0

 . هلوق نم بعك نع <« کک أ نع طوفحملار لا دق ار (هلمع

 دوجسلاو عوكرلا لعجي نأ الإ ءةالصلا تلت ٌءوضولا ميسقتلا اذه ىلعف
 اا ةالصلا فصنز ْنوکیف ‹ةروصلا يف امهبراقتل .دحاولا ءيشلاك

 رهط اهلك ”لاوقألاو لامعألا نم ناميإلا لاصخ َّنِإ :لاقُي نأ لمتحيو
 «هفيظنتو دسجلا ريهطتب صتخت يهف ءءاملاب ةراهطلا امأو هیکزتو بلقلا

 «نطابلا رهطُي رخآلاو ,رهاظلا ُرهطُي امهُّدحأ :نيمسق ناميإلا لاح تا

 .هّلُك كلذ يف هلوسر دارمو هدارمب ملعأ هللاو «رابتعالا اذهب نافصن امهف

 انثدح «ةجراخ نب مثيهلا انثدح «هدنسم» يف عينم نب دمحأ هاور هيف فلتخم ميكح =
 بويأ وبأ ينثدح «عفان نب ةحلط ينثدح « ميكح يبأ نب ةبتع نع «ةزمح نب ىبحي

 .ىرخألا ةلمجلا نم يذمرتلاو دواد وبأ ىورو .هركذف يراصنألا

 هدانسإو «ةقث ةريغملا :لاقو ١141/١., «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو )۳٤۹( مقر )١(

 . نسح

 . اهلك لاوقألاو لامعألا نم ناميإلا لاصخ نإ» :(ج) يف (۲)

 -غ1١-



 وأ نآلمت هلل دمحلاو هللا ناحبسو .نازيملا المت هلل ٌُدمحلاو» : لك هلوقو

 ةياور يفو «هظفل يف يوارلا نم كش اذهف «ضرألاو تاوامسلا َنْيِب ام المت

 ثيدح يفو .«ضرألاو ءامسلا ُءلم ريبكتلاو حيبستلاو» : هجام نباو يئاسنلا

 المي ٌريبكتلاو .هولمت هلل دمحلاو ,نازيملا ُففصن حيبستلا» : ميلَس ينب نم لجرلا

 .22(«(ضرألاو ءامسلا َنيِب ام

 دبع نع «ديزي نب هللا دبع نع يقيرفإلا ثيدح نم (” يذمرتلا جرخو

 .هؤلمت هلل دمحلاو «نازيملا ُفصن حيبستلا» : لاق ىب ّيبنلا نع ءورمع نب هلل

 هدانسإ سيل :لاقو ««هيلإ لصت ىتح ٌباجح هللا نود اهل هللا الإ هلإ الو

 ةمقلع يبأ نع هنع يورف «يقيرفإلا ىلع هدانسإ يف فلتخا :تلق .ٌّيوقلاب

 E ءلم ربكأ هللاو» : ةدايز هيفو هلك ّيبنلا نع ةريره يبأ نع

 ّيبنلا نع يلع ثيدح نم هريغو «ركذلا» باتك يف يبايرفلا رفعج ىور
 هللا الإ هلإ الو ءنازيملا فصن هللا ناحبسو «نازيملا ءلم هلل دمحلا» : لاق ةَ

 . «نهنيب امو ضرألاو تاوامسلا ءلم ربكأ هللاو

 ناتملك» :لاق لي ّيبنلا نع لبج نب ذاعم ثيدح نم ًاضيأ يبايرفلا جّرخو

 ءامسلا نيب ام ألمت ىرخألاو شرعلا نود ةيهان اهل نكي مل اهلاق ْنَم امهادحإ

 . «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : ضرألاو

 . ۷۹٤ص هجيرخت مدقت )1(

 ‹ ةيقيرفإ يضاق - معنأ نب ر دايز نب نمحرلا دبع همساو - يارا 000 0 )3

 نبا انربخأ .ميرم يبأ نب ديعس قيرط نم ۲۰/)۳۳٤( «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (")



 لضفأ يه يتلا عبرألا تاملكلا هذه ّلضف ثيداحألا هذه تنمضت دقف

 .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل ٌدمحلاو هللا ناحبس : يهو «مالكلا

 دال اقرت هد وعلا ايمو ا نع انزع E A نحل انا
 هللا لب : ليقو ؛نازيملا المل ًامسج ٌدمحلا ناك ول يملا نإ ؛ لثم ٌُبرض هن

 لاق امك نّروتو ةمايقلا م موي یرت ًارْوُص ٍيهلاوقأو مدأ ينب لامعأ لمي لجو رع
 وأ نامامغ امهناك نام لاو هرقل هندشت ةناعلا موي نآرقلا يتأي» : اب يبنلا

 .«فاوص ريط نم ناقرف وأ ناتیایغ

 ىلع ناتفيفخ «نازيملا يف ناتليقث «نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملك» :لاقو

 ©)« ميظعلا هللا ناخ موو لا نا نالا

 هيتأي نمؤملا كلذكو «"”«ٌنسحلا ُقُلُخلا نازيملا يف عضوي ام ُلقثأ» : لاقو

 يبأ نب نمحرلا دبع نع «هثدح عفار نب هللا دبع نب ذاعم نأ ريبج نب ىسوم نع «ةعيهل =
 مل عفار نب هللا دبع نب ذاعم 45/٠١: «عمجملا» يف يمثيهلا لاق ذاعم نع «ةرمع

 . تاقث هلاجر ةيقبو «نسح هثيدح ةعيهل نباو «هفرعأ

 ىور میرم يبأ نب ديعسو «هبتك قارتحا دعب هطالتخال فيعض ةعيهل نباو :تلق

 . طالتخالا دعب هنع

 نم (۲۸۸۳) يذمرتلاو )۸۰٥(. ملسم هاورو «ةمامأ يبأ ثيدح نم )8١4( ملسم هاور (۱)

 ةباحس هسأر قوف ناسنإلا لظأ ءيش لك :ةيايغلاو ةمامغلاو .ناعمس نب ساونلا ثيدح

 فاوص ريط نم ناتعامج :ناقرفو «نيتمامغك يتأي امهباو نأ دارملاو ءامهريغو ةربغو

 .ءاوهلا يف اهتحنجأ طسبي ام رويطلا نم يهو : ةفاص عمج

 ,(7/077)و (55837)و (5505) يراخبلاو ۲۳۲/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 مويلا لمع» يف يئاسنلاو )8٠05”(« هجام نباو .("4517) يذمرتلاو )۲٨۹٤(« ملسمو

 .(841)و (۸۳۱) نابح نبا هححصو .(595) ىلعي وبأو «(۸۳۰) «ةليللاو
 = «درفملا بدألا» يف يراخبلاو « 5 48و ١٤٤و 547/5 دمحأ ءادردلا يبأ ثيدح نم هاور (۳)
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 رق حقا يف هلمع هيتأي ٌرفاكلاو ٍةَروُص نسحأ ا

 عفادت هربق يف تيملا لوح نوكت ربا لامعأو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نأ يورو

 . "هل عفشيف دعصي نارقلا تأ «هنع

 وأ ألمت هلل دمحلاو هللا ناحبس» : ملسم ةياور يفف هللا ناحبس امأو

 ءامسلا نيب ام المي يذلا يف يوارلا كشف .«ضرألاو ءامسلا نيب ام  نآلمت

 حيبستلا» : هجام نباو يئاسنلا ةياور يفو؟امهادحإ وأ ناتملكلا وه له : ضرألاو

 نآلمي ًاعم امهنأ دارملا لهو «هبشأ ةياورلا هذهو ««ضرألاو ءامسلا لم ٌريبكُتلاو

 ثيدح يفو . لمتحم اذه ؟كلذ المي امهنم لك َّنأ وأ «ضرألاو ءامسلا َنيِب ام

 0 .ضرألاو ِءامَّسلا َنيِب ام المي هّدحو ريبكتلا َّنأ رخآلا لجرلاو ةريره يبأ
 ثيدح يف ًاحيرص ءاج امك لضفلا يف ديمحتلا دود حيبستلاف لاح لكبو

 ٌفصن حيبستلا لأ ,ميلس ينب نم لجرلاو رقع نباتا «ةريره يبأو يلع

 هلل اهلك دماحملا تانا ديلا نأ كلذ بيسو لمت هلل دمحلاو ::ناركلا

 )٤۸۱(. نابح نبا هححصو ,۲۰۰۳(۰) يذمرتلاو «(4ا/49) دواد وبأو ر( =

 هيف ءاج بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ًالوطم ًاثیدح ۲۹-٥۲۹۹و ۲۸۷/٤-۲۸۸ دمحأ ىور )١(

 رشبأ :لوقيف «حيرلا بيط «بايثلا نسح «هجولا نسح لجر» هربق يف هيتأي نمؤملا نأ

 ءيجي هجولا كهجوف «تنأ نم :هل لوقيف دعوت تنك يذلا كموي اذه «كرسي يذلاب

 حببق «هجولا حيبق لجر» هيتأيف رفاكلا امأو «. . . حلاصلا كلمع انأ :لوقيف «ريخلاب

 :لوقيف «دعوت تنك يذلا كموي اذه «كؤوسي يذلاب رشبأ :لوقيف « حيرلا نتنم «بايثلا

 مكاحلا هححصو .«ثيبخلا كلمع انآ : لوقيف ءرشلاب ءيجي هجولا كهجوف ؟تنأ نم

 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو .يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع ١^۳

 . حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور :لاقو ,.50-44/

 ةبيش يبأ نباو ء(۳٠1۷) قازرلا دبع ةريره يبأ نع لوطم ثيدح يف هاور (۲)

 . (۳۱۱۳) نابح نبا هححصو 4/١/, مكاحلاو ۳۴۳/۳-۳۸٤

 . «لاح لك ىلعو» :(ج) يف (م)
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 هيزنت وه حيبستلاو ءاهلك لالجلا توعنو لامكلا تافص ٌتابثإ كلذ ىف لخدف

 دري مل اذهلو «بلسلا نم لمكأ تابثإلاو «تافآلاو بويعلاو صئاقنلا نع هللا

 لاب ب را لالا تا ىلع لاا اهب ا كلا ادرج ٌحيبستلا

 ءامسألا نم مساب ةراتو « هلل دمحلاو هللا ناحبسو هدمحبو هللا ناحبس :لوقك

 يآ ت ثيدح ناک ناف < هلل ا E کک ةمظعلا ص ةَلاَّدلا

 ا ناف 5 ا ناک نإ 00 ا

 نيب ام اي امم رکا ره ناريملا الع امف ن فاهتلا قيامه عسوأ

 عضوي : : لاق هنأ هنع هللا يصر ناملس نع هيل عددي «ضرألاو ءامّسلا

 : ةكئالملا لوقتف «تعسول الا ارامل نزو ولف «ةمايقلا موي نازيملا

 : ةكئالملا لوقتف « يقلخ نم تئش نمل : ىلاعت هللا لوقيف ؟اذه نزت نمل ٌبراي

 نكلو «هححصو اعوفرم (©مكاحلا هجرخو . كتدابع ىح كاندبع ام كناحبس

 .روهشملا وه فوقوملا

E SD للا a 

 / جرخو . هنيبو هنيب باجح ريغ نم هللا ىلإ لصي هنإف «هدحو ليلهتلا امأو

 هللا الإ هلإ ال ٌدبع لاق ام» :لاق هلك ّيبنلا نع «ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا

 تبتجا ام شرعلا ىلإ ىضفت ىتح «ءامّسلا ُباوبأ هل تحتف الإ ءاصلخم

 7«(رئابكلا .

 )١( «ربكأ» :(ج) يف .

 ١) «كردتسملا» يف ٤ /٥۸٦« ىبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع هححصو .

 )۳( وهو يذمرتلا هنسحو «(۸۳۳) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو "ليكهوك) يذمرتلا هاور -

- ۱۸ - 
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 دروو . شرعلا َنود ٌءيش اهُهنْهنُيف «ةليلهت لهُ دبع نم ام : ةمامأ وبأ لاقو

 اا دو ءروهشملا ةقاطبلا ثيدح يف نازيملا يف ءيش اهلدعي الدنا

 هللا مساب ٌءيش لقثي الو» :دمحأ مامإلا ٌدنع هرخا يفو « يئاسنلاو يذمرتلاو

 هنأ هلك يبنلا نع ورمع نب هللا e “«دنسملا» يفو .٠)«ميحرلا نمحرلا

 هللا الإ هلإ الب كرمآ : هنبال لاق ءٌةافولا هترضح امل مالسلا هيلع ًاحون َّنإ» : لاق

 .لاق امك =

 ,205؟١/94 مكاحلاو )570٠0(« هجام نباو «(۲۹۳۹) يذمرتلاو ۲۱۳/۲ دمحأ هاور (1)

 لوسر لاق :لاق «صاعلا نبورمع نب هللا دبع ثيدح نم «(778) نابح نبا هححصو

 « ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم الجر ٌصلختسي لجو زع هللا نإ» : كي هللا

E 13لقال طلال زعل لك اي ير  RST 

 «لجرلا تبق ؟ةنسح وأ رذع كلأ :لوقيف «بر اي ال : لاق ؟نوظفاحلا يتبتك كتملظأ

 جرختف «كيلع مويلا ملظ ال ةدحاو ٌةنسح اندنع كل نإ ىلب :لوقيف تراب آل : لوقف

 هورضحأ :لوقيف يلوشرو مدع ادم نآو هللا الإ هلإ ال نأ ديما هيف ةفاطب هل

 عضوتف : لاق «ملظن ال كنإ :لاقيف !؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام بر اي :لوقيف

 هللا مسب ٌءيش لقثي الو ؛ٌةقاطبلا تلقثو «ٌتالجسلا تشاطف : لاق «ةفك يف تالجسلا

 .«ميحرلا نمحرلا

 . ىربكلا يف الو ىرغصلا يف ال «يئاسنلا ننس» يف وه سيلو :تلق

 ًاشوهدم ًاريحتم تكسيو عطقني : لجرلا تهبي ىنعمو «ريبكلا باتكلا وه : لجسلا

 ناك نإو «هددع وأ هنزوف ًانيع ناك نإ هيف لعجي ام رادقم اهيف تبثي ةريغص ةعقر : ةقاطبلاو
 يف ةياورلا تءاج اذك «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءيش لقثي الو» : هلوقو ,هنمثف .ًاعاتم

 لقئي ال» :نابح نبا ةياورو «ء يش هللا مسا عم لقثي الو» يذمرتلا ةياورو .دمحأ دنسم

 .«ءيش هللا مسا

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هدانسإ ححصو «تاقث هلاجرو ١۰۲۲و ۱۷۰/۲ (۲)

 . ۲۱۹/۲-۲۲۰ «دئاوزلا عمجم» رظناو ١/2
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 الإ هلإ ال تعضوو .ةفك يف تعضو ول عبسلا نيضرألاو عبسلا ترامس نإف

 . هللا الإ هلإ ال نهب تحجر وفك يف هللا

 هيلع ىسوم نار :لاق لك ّيبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع ًاضيأ “هيفو
 ىا : لاق .هب كوعدأو هب رد ئيش ينملع بر اي :لاق مالسلا
 اي :لاق «هب يک اني كيرا 3 ءاذه 0 كدابع لک : : لاق هللا الإ هلإ

 الو ةّمك يف عبسلا ني نيضرألاو «يريغ نهرماعو ٌعبسلا تاوامسلا نأ ول « ىسوم
 . هللا الإ هلإ ال نهب تلام ةّقك يف هللا الإ هلإ

 دقو ؟ ليلهتلا ملك م أ محلا ةملكأ ؟لضفأ نيتملكلا يأ يف فلتخا دقو
 E نإ ناوي ارناك + يعخنلا لاقو .هريغو بلا دبع نبا فالتخالا اذه ىكح
 . هلل دمحلا لثم مالكلا نم فعاضُي سيل : يروثلا لاقو ءًافيعضت مالكلا ٌرثكأ

 يفو .ديحوتلا هيف لخديف .هلل لامكلا عاونأ عيمج تابثإ ٌنَمضتي ٌُدمحلاو
 هللا نإ» : لاق ۰ لع ّيبنلا نع ةريره يبأو ديعس يبأ نع “”دمحأ مامإلا (دنسم»

 كأ هللاو ءهللا الإ هل الو هلل ٌدمحلاو « هللا ناحبس :ًاعبرأ مالكلا نم ىفطصا

 دبع ثيدح نموه الو ء«دنسملا» يف سيل ثيدحلاف هللا همحر فنصملا نم مهو اذه )١(

 مويلا لمع» يف يئاسنلا هاور يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم وه امنإو ءرمع نب هللا

 «ءاعدلا» يف يناربطلاو «(۱۳۹۳) «هدنسم» يف ىلعي وبأو «(41١١)و (875) «ةليللاو

 نابح نبا هححصو ١٠١-٠١. 7ص (تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو )١580(.«

 عم 25١8/١١ «حتفلا» يف رجح نباو ,يبهذلا هقفاوو ٥۲۸/۱ مكاحلاو .«(۱۸)

 .اهنم اذهو .مئيهلا يبأ نع هتياور يف فيعض وهو « حمسلا ابأ ًاجارد هدنس يف نأ
 لمع» يف يئاسنلاو ٤۲۸/۱۰ ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو .۴۷و ۳۵/۳ ۳۱۰و ۳۰۲/۲ (۲)

 «يبهذلا هقفاوو 26١7/١ مكاحلا هححصو ء(٤۷٠۳) رازبلاو )۸٤١(. «ةليللاو مويلا

 لاجر امهلاجرو :لاقو ءرازبلاو دمحأل هبسنو .۸۸۸۷ ٠١/ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو
 . حيحصلا



 (ةئيس نورشع هنع تطخ وأ «ةنسح نورشع هل ُتَبتُك « هللا ناحبس :لاق نمف

 :لاق نمو «كلذ لثم هللا الإ هلإ ال :لاق نمو «كلذ لثم ربكأ هللا :لاق نمو

 هنع تطح 0 رس

 نم حصأ : ليقو «هلوق نم بعك نع اذه يور دقو .(ةئيس نوثالث

 . "”عوفرملا

 ضعب يفو ««ءايض ٌربصلاو اهرب ةقدصلاو رون ةالصلاو» : لإ هلوقو
 راونأ لامعألا نم ةثالثلا عاونألا «(ًءايض 7 «ملسم حيحص» خسن

 ىوريو «قلطم رون ةالّصلاف رولا عاونآ نم e اهلك

 ««نمؤملا رون ةالصلا» : لاق دلع ل نع سن أ نع رظن امهيف نيدانسإب

 ريثتستو «مهئولق اهب قرش «مهرئاصبو مهبولق يف رون اينَّذلا يف نينمؤملل يهف
 هذ تلعجا :لوقي يي ّيبنلا ناك امك «نيقتملا نيع را تكاد تداعب

 . 2” يئاسنلاو دمحأ هجرخ «ةالصلا يف ينيع

 ذم

 ٌبُح نم عبشأ ال انأو «ىوري ٰنآمظلاو «عبشي عئاجلا» :ةياور يفو
 قيلغت» يف رجح نبا هركذو «(857) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا بعك لوق نم هاور (1)

 . يبايرفلا ىلإ هتبسن دازو ٠۲١٠/٠ «قيلعتلا

 «(۱۷۷)و )١75( «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو )۳٠٠١(« ىلعي وبأ هاور (۲)

 .(7565) ىلعيوبأو )47١١(« هجام نبا هاورو . فيعض هدانسإو )١55(« يعاضقلاو

 رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا» : ظفلب ۲٠٠٤/۷ «لماكلا» يف يدع نباو

 .نمؤملا رون ةالصلاو نانلا ءاملا ءىفطي امك ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلاو .بطحلا

 .ًاضيأ فيعض هدانسإو . «رانلا نم ةنج مايصلاو
 هححصو ."1؟-51/17/ يئاسنلاو ,7586و 148١و ١78/7 دمحأ سنا ثيدح نم هاور (۳)

 «ريبحلا صيخلت» يف رجح نبا هنّسحو ءالاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو 1١.« /۲ مكاحلا

 يف ينيع ةرق تلعجو .ءاسنلاو بيطلا ايندلا نم يلإ ببح» : همامتب ثيدحلاو 5/8 , 

 . «ةالصلا
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 : هلك ّيبنلل ليربج لاق :لاق « سابع نبا نع دما دا لو . 0 («ةالصلا
 ثيدح نم © دواد وبأ جّرخو . تعش ام اهنم ذخف ةالَصلا كيلإ ٌببح دق هلل نإ

 . «اهب انُحرأو ةالّصلا مقأ «لالب اي» :لاق اب ّىبنلا نأ ةعازخ نم لجر

 نيب موقت نأ رجعت ال «مدآ نبا اي :ةاروتلا يف تأرق :رانيد نب كلام لاق
 : ينعي « يرون تيأر بيغلابو كبلقب ٌتبرتقا يذلا انأف ءًايكاب كتالص يف ّيدي
 .«©ءاكبلاو ةقرلا نم ةالصلا يف يلصملل حتفي ام

 ىلع ُدْبَعلا ظفاح اذإ» : ًاعوفرم تماصلا نب ةدابع ثيدح نم يناربطلا جّرخو

 ٌكظِفَح : هل تلاق ءاهيف ةءارقلاو ءاهدوجسو ءاهعوكرو ءاهءوضو ماقأف «هتالص
 لجو َّرع هللا ىلإ يهتنت ىّتح رون اهلو ءءامّسلا ىلإ اهب َدعّصو « ينتظفح امك هللا
 . )«اهبحاصل عفشتف

 : ءادردلا وبأ لاق امك ليللا ةالص امّيس الو « مهروبق يف نينمؤملل رون يهو

 .روبقلا ةملظل ليلا مَلُظ يف نيتعكر اولص

 اهمانم ىف تآ اهانأف َةَّدُم ليّللاب اهدزو نع ْتَرَتَْف دق ةعبار تناكو
 ٠ :اهدشنأف

 .دنس الب (۲۹۲۲) «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هاور حصي ال )١(

 . فيعض وهو «ناعدج نب ديز نب يلع هيفو 2595و ٣٣۲و )۲( ۱/۲٤٣

 . حيحص ثيدح وهو 4185(2)و (4986) مقر (۳)

 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ۳١۹/۲ .

 )٠٠٠١( رازبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور :لاقو . ٠۲۲/۲ «عمجملا» يف يمئيهلا هدروأ (0)

 ةيقبو «ةعامج هفعضو « يلجعلاو ينيدملا نبا هقثو ميكح نب صوحألا هيفو «هوحنب

 لاق «طسوألا» يف يناربطلا دنع كلام نب سنأ نع بابلا يفو : تلق .نوقثوم هلاجر

 هفعض ىلع اوعمجأ دقو ريثك نب دابع هيفو 207/١ «عمجملا» يف يمثيهلا
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 ٌدينع ةالّصلل ٌدِض ِكمونو 2 ُدوُقر دابعلاو رون كئالص

 و الا عو ا تالف يف نينمؤملل رون ةرخخآلا يف يهو

 نع «نابح نبا حيحصوو «دنسملا» يفو . مهلامعأ بسح ىلع مهل مدع األ

 تناك ءاهيلع ظفاح نم» :لاقف «ةالصلا ركذ هنأ ةي ٌّيبنلا نعورمع نب هللا دبع

 ةاجن الو رون هل نكي مل ءاهيلع ظفاحُي مل ْنّمو «ةمايقلا موي ةاجنو ًاناهرُبو ًارون هل
 .©0(ناهرب الو

 يبنلا نع ةريره يبأو سابع نبا ثيدح نم ٌرظن هيف ٍدانسإب يناربطلا جرخو

 قربلاك طارّصلا ىلع زاج «ةعامج يف سمخلا تاولصلا ىَّلَص نم» : ةي

 هليل رمقلاك هّهجوو ةمايقلا موي ءاجو «نيقباسلا نم ٍةرمُر لّوأ يف عملا

 . “«ردبلا

 ا ااا عاعشلا وه : ناهربلاو:(ةناهرب نهفكةفدطلا اما

 ناهربك 0 اهل هدسج نم جرخت نيزحلا م س نأ ىسوم يبأ ثیدح هنمو

 «هيلع تلد ام ىلع اهتلالد حوضول « ااه ةفطاقلا هلا ت هنفو لا

 دوجو ىلع ةمالع اهب سفنلا بيطو «ناميإلا ةحص ىلع ناهرب ةقدصلا كلذكف

 يبنلا نع «يرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع ثيدح يف امك «همعطو ناميإلا ةوالح

 هلإ ال هنأو ءهّدحو هللا َدَبَع ّنَم :ناميإلا َمْعط معط دقف نهلعف نم ثالث» : هلي

 «ٌتيدحلا ركذو « ماع لك يف هيلع ًةدفار هّسفن اهب ٌةييَط هلام ةاكز ىّدأو هللا الإ
2 

 , 9دواد وبأ هجرخ

 )١( نابح نبا هححصو ء۱۹۹/۲ دمحأ هاور )١5451(.

 ءديلولا نب ةيقب هيفو ۳ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق ««طسوألا» يف يناربطلا هاور (۲)

 . هنعنع دقو «سلدم وهو

 نيبو «رباج نب ىيحي نين عاطقنا كنس يف نکل تاقث هلاجر )٠١۸۲( «ننسلا» يف هيف

 يوسفلاو )٠٠١(« «ريغصلا» يف يناربطلا حيحص دنسب ًالوصوم هاورو «ريفن نب ريبج
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 : لاق ءهسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىدأ نميف ءادردلا يبأ ثيدح ًابيرق انركذ دقو

 ا را ت لاملا نأ اذه بيبو. . نيزم الا كلذ لمني ال :لوفيوإكو
 ءهديعوو هدعوو هللاب اهناميإ ةحص ىلع لد اع هلل هجارخإب تحمس اذإف .هب
 ىلع هنع هللا يضر ُنيِّدصلا مهلتاقو يب ّيبنلا دعب ةاكزلا ٌبرعلا تعنم اذهلو
 . مالسإلا ةحص ىلع ٌناهرب ًاضيأ ةالصلاو ءاهعنم

 لك ّيبنلا نع ةرجع نب بعك ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخ دقو

 . ٠)«ناهرب ةالصلا» : لاق

 هَل ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ن تا :ثيدح رشا يف انركذ دقو

 يه ة ًةالصلا نأ «”(ةاكّرلا اوتؤيو ةالصلا رد هلا لور اة َّنأو هللا الإ

 نإف .ةمايقلا موي ُءرملا هب ُبّساحُي ام لوا ًاضيأ يهو E ردحلا نب , ةقرافلا
 E Me مكب ا 2

 . ”ةمايقلا موي ةاجنو اناهربو ًارون هل ُنوكت اهن اهيلع

AEةرارح عون هيف لصحي يذلا وتلا وه كافل فايق  

 «قارحإ ريغب ٌقارشإ هيف «ضحم رون هنإف ءرمقلا فالخب سمشلا ءايضك قارحإو
 نمو[ : سنوي] ارو َرَمَلاو ءايض سْمشلا َلعَج يذلا وه : لجو رع هللا لاق
 نوراهو ىسوم انيتا دقلو# :لاق امك ا ىسوم ةعيرش هللا فصو انه

 .646/4-55 يقهيبلا هقيرط نمو 7597/1١ «خيراتلاو ةفرعملا» يف

 نسح : يذمرتلا لاقو 14/)75١7(« «ريبكلا» يف يناربطلاو «(514) يذمرتلا هاور )١(

 ةيعرر فتصل 53 طك د E تدك م رحل . بیرغ

 حيحص» يف وهو «نابرق ةالصلا» : ظفلب رباج ثيدح نم ۳۹۹/۳ هدنع وه امنإو «هللا

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(۱۷۲۳) «نابح نبا

 . نماثلا ثيدحلا وهو .هجيرخت مدقت (۲)
 . 446 ةحفصلا رظنا (۳)
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 ا يف نأ ركذ دق ناک ناو[ ٨۸ : ءايبنألا](نيقتملل ًاركذوءاّيضو َناَقرفلا

 ىلع بلاغلا نكلو «[44 :ةدئاملا] رونو ىَدُ اهيف ةاروتلا اًنلزنأ انإ8 : لاق امك

 .لاقثألاو لالغألاو راصآلا ّنِم اهيف امل ًءايضلا مهتعيرش

 لاق «ةحمسلا ةيفينحلا نم اهيف امل رون اهنأب لك دمحم ةعيرش فصوو

 َنيِذّلا» :لاقو [16 :ةدئاملا] 4 نيب ٌباتكو رو هللا نم مكءاج دق : ىلاعت

 ٍليجنإلاو ةاروتلا يف ا ايوتكم هنودجي يذلا ل عل لوسرلا نوعيت

 مهيلع مرحيو ٠ تابّيطلا مهل ا ركنملا مهاهنيو تورعملاب 0

 هورّزعو هب ب اونمآ َنيِذَلاَ مهيلع تناك ينل ٌلالغألاو مهرصإ منع عضو ثئابخل

 .[امال : فارعألا] (نوحلفملا مه كئلوأ ُهََم لن يذل ا اوعبتاو هورّصنو

 .اهسبحو سفنلا ةدهاجم ىلإ حاتحي ؛نسوفنلا ىلع ًاقاش ربصلا ناك املو

 لكك هلفو لا ةغللا يف ربصلا ىنعم ناف ءًءايض ناك هاوه اًمع اهفكو

 . لتقي ىتح ُلِجّرلا ٌسبحُي نأ وهو :ربصلا

 نع ٌربص هنمو ةلحوزع هللا ةعاط ىلع ربص هنم : عاونأ دومحملا ربصلاو

 تاعاطلا ىلع ٌربصلاو لجو رع هللا رادقأ ىلع ٌربص هنمو .لجو رع هللا يصاعم

 نم ٍبفيعض دانسإب يور دقو .امهريغو نارهم نب نوميمو «ريبج نب ٌديعس مهنم
 «ةجرد ةئم ثالث دبعلل هب بتكُي ةبيصملا ىلع َربّصلا نإ» اعوفرم يلع ثيدح

 يصاعملا نع ربصلا نإو «ةجرد ةئم تس هب هل بتكي ةعاطلا ىلع ربّصلا نإو
 ر ن اواابذلا يبأ نبا هج رج كفو ««ةجرد ةئم عست هب هل بتكي

 «باوثلا» يف خيشلا يبأ ىلإ هبسنو 477/١-474« «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هدروأ )١(
 «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هاورو ةةيضيتسلا «سودرفلا دنسم) يف يمليدلاو
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 ةثالثلا عاونألا_ ىلع ربصلا محيي هنإف «مايصلا :ربصلا عاونأ لضفأ نمو

 هتاوهش رتي ّدبعلا َنأل هللا يصاعم نع ٌربصو « لجو رع هللا ةعاط ىلع ٌربص هنأل
 رع هللا َّنإ» : حيحصلا ثيدحلا يف اذهلو ءاهيلإ هعزانت دق هسفنو لجو زع هلل

 E ا انام نلت E نر
 دق امب ةملؤملا رادقألا ىلع ٌربص ًاضيأ هيفو 00( يلجأ نم هّبارشو هماعطو هتوهش
 رهش مايّصلا رهش يمسي لب يبنلا ناكو « شطعلاو عوجلا نم مئاصلل ٌلّصحي

 ا

 ٌفصن موصلا نأ : كي ّيبنلا نع ميلَس ينب نم لجرلا ثيدح يف ءاج دقو

 ىلع فوقولا رسم نم رثكأ ربصلا فصن هنوك رس ىلع فوقولا رسع امبرو «ربصلا

 . ملعأ هللاو «ناميإلا رطش روهطلا نوك رس

 نم ٌلَُنو» : لجو رع هللا لاق «(كيلع وأ كل ةجح نارقلاو» : ةللكَي هلوقو

 : ءارسإلا] راسخ الإ نيملاظلا ديري الو َنيِنمْؤُملل ٌةَمْحَرو ٌءافش وُه ام نآرقلا
 نأ امإ لب ؛ًاملاس هنع ماقف «نآرقلا ٌدحأ سلاج ام :فلسلا ضعب لاق .[م7

 .ةيآلا هذه الت مث ّرسخي نأ وأ حبري

 لثمُي» : لاق لَك ّيبنلا نع هّدَج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع یورو

 نب يلع نأ ىلع ؛ثيدحلا كورتم : ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو ءًاباذك ناك : ىيحيو كلام

 .ءيشب سيل : ىبحيو دمحأ هيف لاق دق ديز

 )١١861١(, ملسمو )۱۹۰٤(« يراخبلاو .۲۷۳/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(۲۳٤۳)و )۳٤۲۲( نابح نبا هححصو

 هدانسإو ۰۲۱۹ 2718/84 يئاسنلاو ٤۰۳۸و 7717/7 دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 نابح نبا هححصو 25و ۷۸/۰ دمح دمحأ بلوت نب رمنلا ثيدتح نم هاورو

(5667). 
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 هل لثمتيف .هرمأ فلاخف «هلمح دق لّجّرلاب ىتؤيف الجر ةمايقلا موي نآرقلا

 عّيضو «يدودح ىدعت لماح : ؛ارَشف يّ هتلُمح بر اي :لوقيف «ًامصخ
 ىتح ع ةيلع ف دقي( لازي امن امف « يتعاط كرتو « يتيصعم بكرو « يضئارف
 5 ,راثلا يف هرخنم ىلع بكي یتح هلسري امف «هدیب ذخأيف «هب كنأش :لاقي

 اي :لوقيف هنود امضخخ لثمتيف «هرمأ ظفحو «هلمح دق ناك حلاّصلا 18

 بنتجاو « يضئارفب لمعو «يدودح ظفح : ٍلماح ریخف ياي ةتلمح

 هب كنأش : :لاقي ىتح ججحلاب هل فذقي ُلازي امف امف «يتعاط عبتاو « يتيصعم

Eكلُملا جات هيلع دقعيو «قربتسإلا ةّلح هّسبلُي » 

 .«9«(رمخلا ّسأك هيقسيو

 همام هلعج نمف .قَّدصم لحامو عْفشُم عفاش نارقلا ورق نبا لاقو

 .“رانلا ىلإ هداق «هرهظ فح هلعج نمو «ةنجلا ىلإ ُهداق

 ىلإ ًادئاق نوكيف «هبحاصل عفشيف «ةمايقلا موي نآرقلا ءيجي :لاق هنعو

 .رانلا ىلإ ًاقئاس نوكيف «هيلع دهشي وأ ءةنجلا

 . ةبيش يبأ نبا نم تبثملاو «سئبف» :لوصألا يف (1)
 «نآرقلا لئاضف» يف سيرضلا نبا هقيرط نمو ٤۹۱/٠١-٤۹۲. ةبيش يبأ نبا هاور (۲)

 «قاحسإ نب دمحم هيفو )١7(. «لمعلا ملعلا ءاضتقا» يف يدادغبلا بيطخلاو )4١(«

 . نعنع دقو «سلدم وهو

 نبا هيف :لاقو «171/17 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ء(۲۳۳۷) رازبلا ا

 . تاقث هلاجر ةيقبو «سلدم هنكلو .ةقث وهو «قاحسإ

 « حيحص هدانسإو )۸٠٠١( «ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو )٠٠٠١( قازرلا دبع هاور (۳)
 لداجم مصخ : يأ :ريثألا نبا لاق «قدصم ٌلحام» : هلوقو «نيخيشلا لاجر هلاجر

 ينعي «ناطلسلا ىلإ هب ىعس اذإ : نالفب لحم : مهلوق نم «قدصم عاس : ليقو «قدصم

 عفري اميف هيلع قدصمو «ةعافشلا لوبقم .هل عفاش هنإف «هيف امب لمعو هعبتا نم نأ
 .هب لمعلا كرت اذإ هيواسم

۷ - 



 مكيلع نئاكو ها ناک نارقلا اذه 5 : يرعشألا ىسوم وبأ لاقو

 ىلع هب طبه «نآرقلا عب نم هاف «نآرقلا مكي الو ءنآرقلا اوعبتاف ارزو

 .“رانلا يف هفذقف .هافق يف غز ءنآرقلا هعبتا نمو ةنجلا ٍضاير

 مامإلا جرخو «اهقبوم وأ اهقتعمف هسفن عئابف ,ودغي شالا لکو : : 35 هلوق

 سانلا» : لاق ب ّيبنلا نع ةرجغ نب بعك ثيدح نم نابح ٌنباو «دمحأ

 : 2يناربطلا اهجرخ ةياور يفو .”«اهقبومو هسفن قتعمف «هسفن عاتبمف «نايداغ

 00 هللا لاقو . ءاهقتعمف هسفن ٍدافو ءاهقيومف ا «نايداغ سانلا»

 ْنَم باح ْدَقو .اهاَكر ْنَم حلفا ْدَق .اًهاوُقَتو اهروُجُف اهَمَهلَأف .اهاوس امو ٍسفنو»
 هللا ةعاطب هّسفن ىكز نم حلفأ دق : ىنعملاو ۷-٠١[« : سمشلا] «اهاَسَد

 ,عفترتف ءاهرهطتو سفنلا يكزت ةعاطلاف «يصاعملاب اهاّسد نم َباخو

 يف سدي يذلاك ٌريصتو «ضقخنتف ءاهعمقتو «سفتلا يّسدَت يصاعملاو
 . بارتلا

 ءاهكاكف يفوأ «هسفن كاله يف عاسوهف ناسنإ لَك نأ ىلع ٌثيدحلا لد
 يف ىعس نمو «هباذع نم اهقتعأو « هلل هّسفن عاب دقف « هللا ةعاط يف ىعس نمف

 اا ماثآلاب اهقبوأو داريا و عايد هللا ةيصعم
 مو

 مهل ناب مُهلاومأو مُهَسْفْنأ َنيِنمُْملا ّنِم ىَرَمش ثا هللا نإ :لجو زع هللا لاق

 «ميظَلا رولا ْوُه كلذو هب متعیاَب يذّلا مکي اورش رشبتسافإ : هلوق ىلإ «ةئجلا
 هللا تاضرُم َءاختبا ُهَسْفَن يرش ْنَم سالا نمو : ىلاعت لاقو 11 : ةبوتلا]

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ٠٠۷/۱ .

 لوسر نأ هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۳۹۹/۳ دمحأ هاورو ؛(0851/) نابح نبا هاور (؟)

 ىلوأ رانلا ءتحس نم همحل تبن نم ةنجلا لخدي ال «ةرجع نب بعك اي» :لاق لي هللا

 .هيف هجيرخت مامت رظناو (۱۷۲۳) نابح نبا هححصو «. .هب

 .(”19/)51 «ريبكلا مجعملا» يف (*)
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 ا َنيرساخلا نإ ن ! لقوا: ىلاعت لاقو ]° :NV ةرقبلا] «دابعلاب فوؤر هللاو

Sof 

 ٠١[. :رمزلا] 4ٌنيبُملا ٌناَرسُحلا وه كلذ الأ ةمايقلا موي هيلو مُهَسفْنَأ اوربت

 لزنأ نيح ةا هللا لوسر لاق : لاق «ةريره يبأ نع نھ يفو

 اورتشا « شيرق َرشعم ايو : [7؟5١7 : ءارعشلا] «نيبرقألا كتريشع رذنأوإ : هيلع

 نع ال ۾ «بلطملا دبع ينب اي ءئيش هللا نم متع ينغأ ال « هللا نم مكَسفنأ

 ااش «فانم دبع ينب اي» : يراخبلل ةياور يفو ««ائيش هللا نم مكنع

 اي هللا لوسر ةّمع اي « هللا نم مكسفنأ اورتشا «بلطملا دبع ىنب اي « هللا نم

 اش ها نم اك كلما ال ا افك ايردقأ دمحم تدب طاف

 ينب اي» :لاقف «صخو معف «اوعمتجاف ءًاشيرق اعد هنأ ملسمل ةياور يفو

 نم مكسفنأ اوذقنأ بعك نب ةّرم ينب اي «رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ يؤل نب بعك

 اوذقنأ فانم دبع ينب اي «رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ سمش دبع ينب اي «رانلا

 بلطملا دبع ينب اي «رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ مشاه ينب اي «رانلا نم مكسفنأ

 نم مكل كلمأ ال ينإف رانلا نم كسفن يذقنأ ةمطاف اي «رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ

 . 20(اكيش هللا

 اذإ لاق ْنَم» :اعوفرم سابع نبا ثيدح نم يطئارخلاو يناربطلا جرخو

 ناكو «ىلاعت هللا نم هسفن ىرتشا دقف «ةرم َفلأ هدمحبو هللا ناحبس : حبصأ

 , الا ّنم ًاقيتع هموي رخآ نم

 «مهلاومأب لجو رع هللا نم مهَسفنأ فلَّسلا نم ٌةعامج ىرتشا دقو

 نبا هححصو «(٣۲۰)و )۲۰٤( ملسمو (4ا/ا/1)و ("01717)و (؟ا/ه) يراخبلا هاور )١(

 .(5660)و (5649)و (5145) نابح

 هيفو «طسوألا» يف يناربطلا هاور :لاقو ٠١ ١١١ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ (۲)

 . هفرعأ مل نم
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 ِتاّرم ثالث ةضف هنزوب قَّدصت ْنَم مهنمو دمحم يبأ بيبحك هلامب قّدصت نم
 . ©ناحّحطلا دلاخك ءاعبرأ وأ

 يف ىعسأ ٌريسأ انأ امنإ :لوقيو ةحلاصلا لامعألا يف دهتجي ناك نم مهنمو

 تفلأ رشع ينثا موي لك ُحْبسي مهضعب ناكو «ةبتُع نب ورمع مهنم « يتبقر كاكف
 ؤملا : نسحلا لاق .اهتيدب اهكتفي وهف «هسفن لتق دق هنأك «هتّيد ردقب ةحيبست
 . لجو رع هللا ىقلي ىتح ائيش ُنمأي ال « هتبقر كاكف يف ىعسي «ريسألاك ايندلا يف
 .كسفن كمه نكيلف «حابرألا بلط يف حرت وأ ودغت كنإ «مدآ َنبا :لاقو

 . ًادبأ اهلثم حبرت نل كنإف

 ام كتبقر صّلخ :ٌباش انأو ةّرم لجر يل لاق : شايع نب ركب وبأ لاق
 اا كوكفم ريغ ةرخآلا ٌريسأ نإ ةر الا 0 ايندلا يف تعطتسا

 . دعب اهئيسن ام هللاوف : لاق

 هاو سقت اجا ا ر رف كب تلشلا رف اناكو
 .ىرخأ دجأ مل «تبهذ اذإ

 الف .مكسفنأل ًانمث ةنجلا لعج لجو رع هللا نإ : ةيفنحلا نب دمحم لاقو
 ل «ردق هدنع ايندلل نكي مل هيلع هسفن تمرك نم : لاق فاو ب نرش
 اط سال اهلك بدلا لوم لاق ؟ًاردق سانلا ٌمظعأ نم : هل

 يقفل ماو

 )١( «ةيلحلا» رظنا ١549/5 .

 . ۱۰۲/۸ «لامكلا بيذهت»و . ۲۹٤/۸ «دادغب خيرات» رظنا (۲)

 7١. 54/8 «ةيلحلا» يف ربخلا (*)

 )٤( «ءايلوألا ةيلح» ٠۷۷/۳ .

 . ۱۷١۹/۳ «ةيلحلا» (ه)
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 نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 هنأ لجو ْزَع هر ْنَع يور اميف كي يلا ن ِنَع «هنع هلا يضر رَ يبأ ْنَ

 الف ًامّرَحُم هتلعجو < ىلع 0 :إ يدابع ايد :ّلاق

 مک کک لا غ يدابع اي «اوملاظت

 نم الإ را ملک يدابع اي ۽ ؛مكدمطأ ينومعطتساف ؛ ؛هَسمَعَطأ نم الإ عاج

 رفع انأو ءراهّلاو ليللاب نوط مُكّنِإ يدابع اي « . مُكسكأ ينوسكتساف هوس

 يرض اوُْلبَ نل مک يدابع اي . مك رفغأ ينو رفغتساف ٠ .ًاميمَج َبونذلا

 ْمُكَسْنِإ و مُكرخآو موا نأ ول يدابع اي . ينوعفنتف يفت اوبن نأو « ينوُرضعَ

 ايش ,يكلُم يف كلذ دار ام < «مگنم جاو لُجَر بل یقنآ ىلع اوُناك مُكدجو

 ,لُجَر بلق رَجفأ ىلع اونا مكدجو ْمُكَسْنِإو مکرخآو مُكَلْو نأ ول يدابع اي

 مكرخآو مُلا نا ول يدابع اي ايش يكلُم نم كلذ صَقَن ام ٠ نم ٍدجاو

 ام ؛ هتلأسم ٍناسنإ لك تيطعأف ينولأسف ٍدحاو ٍديعَص يف اوماق مكئجو ْمُكَسْنِإو

 امن «يدابع اي .رحبلا لجأ اذإ ُطيخِلا صيامك لإ يدنع امم كلذ صقن

 هللا دمحيلف ر در ءاهايإ میو مث مك اهيصخأ مُكلامعأ يه

 .©7ملسم ةاور . «هسفن الإ نَمولَي الق «كلذ َريغ َدَجَو ْنَمو

 نباو «(5498) يذمرتلاو ۰۱۷۷و 0١15و ١64/8 دمحأ ًاضيأ هاورو .(161/ا/) مقرب )١(

 وبأو ۰۲۰ 707-4 /1 «هخيرات» يف بيطخلاو «(۲۰۲۷۲) قازرلا دبعو «(57؟6ا/) هجام

 ۹١٠و 55ص «تافصلاو ءامسألا» يف يقهيبلاو 1١76-2175 /ه «ةيلحلا» يف ميعن

 . و ۲۲۷و 7١4-5١8

 د



 ديزي نب ةعيبر نع زيزعلا دبع نب ديعس ةياور نم ملسم هجرخ ثيدحلا اذه

 :زيزعلا دبع ُنِب ٌديعس لاق :هرخآ يفو ءٌرذ يبأ نع ينالوخلا سيردإ يبأ نع

 . هيتبكر ىلع اثج ثيدحلا اذهب ْتَّدح اذإ ينالوخلا سيردإ ا ناك

 نع يِبَحَرلا ءامسأ يبأ نع ةبالق يبأ نع ةداتق ةياور نم ًاضيأ ملسم هجرخو

 قاض ردك فيلا نال ا ا

 ا سيردإ يبأ ثيدحو «سيردإ يبأ

 E O a كارو نم هدجام ناو اوا مامإلا رح

 : ىلاعت هللا ٌلوقي» : هك هللا لوسر لاق :لاق 8 أ نع منغ نب نمحرلا دبع

 ا ى اا ىدهلا ىنرلعف ؛ُتيِدَم نم ال لاض مک ا
 ا «تيفاع نم الإ ٌبنذم مُكلكو ,مكقزرأ راف تعا نمل

 مكرخاو مكلوأ نأ ولو . يلب الو هل ترفغ « ينرفغتساو ةرفغملا ىلع ةردق وذ ينأ
 ام يدابع نم ٍدبع بلق ىقت ةنأ ىلع اوعمتجا «مکسبایو مكبطرو « مكتيمو مكيحو

 0 مكتيمو و مكرخأو مكلوأ نأ ولو «ةضوعب حانج يكلم يف كلذ داز

 ا تغلي اه كم ناسا لك لاف «دحاو ٍديعص يف اوعمتجا او

 ا أول امك الإ يكلم نم كلذ صقن ام «مكنم لئاس لك ٌثيطعأف

 ءديرأ ام ٌلعفأ دجام دجاو داوج ينأب كلذ «هيلإ اهعفر مث ةربإ هيف سمغف ءرحبلاب
 نك :هل ٌلوقأ نأ تدرأ اذإ ءيشل يرمأ امنإ مالك يباذعو « مالك يئاطع

 . نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا ظفل اذهو (نوكيف

 لإ ذل بتلا نع يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هانعمب يناربطلا هجّرخخو
 , 2فيعض هدانسإ نأ

 دبع هيفو : ٠ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق ء«ريبكلا»و «طسوألا» يف يناربطلا هاور )١(

 .هفعض ىلع عمجم وهو «ةرتنع نب نوراه نب كلملا
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 1 “ماشلا لهأل ثثيدح ٌفرشأ وه :دمحأ مامإلا لاق 0 بأ ثيدحو

 .«يسفن ىلع َملظلا تمرح ين يدابع اي» : هبر نع يوري اميف هي هلوقف

 مالظب انأ امو : لجو رع لاق امك ؛هدابعل ملظلا نم هسفن عنم هلأ : ينعي

 :لاقو الا :رفاغ] «دابعلل ًامْلظ ديري هللا امو :لاقو «.[؟9 :ق] ل

 .مالطب کبر امو : لاقو ٠١8[.« : نارمع لآ] 4نيمّلاعل أمْ ديرب هللا امو

 tt] : سنوي] نيش سالا ُملظَي ال هللا نإ : لاقو ٦ : تلصف] 4ديبعلل

 نم ُلَمْعَي نمو :لاقو 4٠[« :ءاسنلا] «ِةَرْذ لاقثم ملظَي ال هللا نإ :لاقو

 انخيش انربخأ :لاقف ءهدانسإب راكذألا باتك رخآ يف ثيدحلا اذه يوونلا مامإلا ىور )١(

 وبأ انربخأ :لاق ىلاعت هللا همحر يقشمدلا مث يسلبانلا فسوي نب دلاخ ءاقبلا وبأ ظفاحلا

 ىلعي وبأو ىرصص نب هللا ةبه نب نيسح مساقلا وبأو سنوي روصنم وبأو هللا دبع بلاط
 نبا وه  نيسحلا نب يلع مساقلا وبأ ظفاحلا انربخأ :اولاق «ليعامسإ رهاطلا وبأو ةزمح

 بيطخ ينيسحلا سابعلا نب ميهاربإ نب يلع مساقلا وبأ فيرشلا انربخأ :لاق  ركاسع

 وبأ انربخأ :لاق «ناولس نب ىيحي نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ انربخأ :لاق «قشمد

 جرفلا نب مساقلا نب نمحرلا دبع ركب وبأ انربخأ :لاق ءرفعج نب لضفلا مساقلا

 نب ةعيبر نع «زيزعلا دبع نب ديعس انربخأ :لاق «رهسم وبأ انربخأ :لاق « يمشاهلا
 نع .هي هللا لوسر نع «هنع هللا يضر رذ يبأ نع « ينالوخلا سيردإ يبأ نع «ديزي

 حيحص ثيدح اذه :لاق مث هركذف «. . .» :لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع لك ليربج

 مهلك مهنع هللا يضر رذ يبأ ىلإ ينم هدانسإ لاجرو «هريغو ملسم حيحص يف هانيور

 نم لمج ثيدحلا اذه يف عمتجاف «قشمد هنع هللا يضر رذ وبأ لخدو «نويقشمد

 . مهيف كرابو مهنع هللا يضر نييقشمدلاب هلسلستو هولعو هنتمو هدانسإ ةحص اهنم «دئاوفلا

 «بادآلاو هعورفو نيدلا لوصأ يف ةميظع دعاوقل نايبلا نم هيلع لمتشا ام اهنمو
 .دمحلا هللو اهريغو بولقلا فئاطلو

 لهأل سيل :لاق هنع يضرو هللا همحر لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ مامإلا نع انيور

 .ثيدحلا اذه نم فرشأ ثيدح ماشلا
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 نأ : مضهلاو ء[١١١ :هط] امض الو ًامْلظ ٌفاخَي الف ٌنمْوُم وهو تاحلاّصلا

 يف ريثك اذه لثمو «هريغ بونذب بقاعُي نأ : ملظلاو «هتانسح ءازج نم صني

 .نارقلا
3 3 5 0 2 2 

 ءادوجو هنم الضف هلعفي ال هنكلو ءملظلا ىلع ٌرداق هللا نأ ىلع لدي امم وهو

 هداك ىلإ اناسخاو انزكو

 امو .اهعضوم ريغ يف ءايشألا ٌمضو هنأب : ٌملظلا ءاملعلا نم ٌريثك رسف دقو

 ةيواعم نب سايإ نع هوحن لقن دقو  هنذإ ريغب ريغلا كلم يف فّرصتلاب هرسف نم

 لك نأل «هقح يف ٌروصتم هريغو هيلع ٌليحتسم ّملّظلا َّنِإ : نولوقي مهنإف - هريغو
 نب نارمعل يلؤدلا دوسألاوب أ باجأ كلذ وحنبو «هكلم يف ٌفّرصت وهف هلعفي ام

 . ردقلا نع هلأس نيح نيصح

 نع «نانس نب ديعس نانس ىبأ ثيدح نم هجام ّن نباو «دواد وبأ جرخو

 نار نر ع قناع ت دلع نيكفت
 525000 ملاظ ٌريغوهو 0 هضرأ لهأو هتاوامس لها | بدع هلل
 «كلذ لثم هل لاقف «دوعسم نبا یت أ هنأو «مهلامعأ نم مهل ًاريخ هتمحر تناكل

 ثيدحلا اذه يفو . كلذ لثمب هيب ّيبنلا نع هثّدحف «تباث نب ٌديز ىتأ مث

 ذازا ول هنآ ىلع لمحت دقو 6 حلا ررهسملا كادي لا و ت

 .ذئنيح مهل ملاظ ريغ نوكيف «هيلع مهبذعي ام مهل ٌرَّدقل ,مهبيذعت

 )١( «ملسم حیحص» رظنا )56١69(.

 مامت رظناو «(۷۲۷) نابح نبا هححصو «(الا/) هجام نباو «(4598) دواد وبأ هاور (۲)

 . هيف هجيرخت

 هقثو دقو «كلذب هفصو «نيمدقتملا نم ثيدحلا ةعانص لحتني نمم أدحأ نأ ملعن ال ()

 .رجح نباو : يبهذلاو .يلجعلاو «نابح نباو «دواد وبأ

 ل6



 ا ملظلاب هفصو يضتقي ال ٌملظلا ايفر دالا اعنا قلخ هنوكو

 ,هريدقتو هُقْلُح يهو كابعلا اهّلعفي يتلا حئابقلا رئاسب ُفَضوُي ال هنأ امك « ىلاعتو
 ا فان لاعقأ نق هددانضا اعقاب تنفر ذل ةلاكمإب الإ تضري الا نإ

 هلاعفأو هتافص نم هب ماق امب ُفَّضوي امّنِإ ءاهنم ٍءيشب ُفَضوُي ال وهو «هتالوعفمو
 . ملعأ هللاو

 ملظلا مرح ىلاعت هنأ : ينعي «اوملاظت الف ا د مكنيب ةو : هلوقو

aهریغ ملظي ن أ دبع لك ىلع ٌمارحف ا مهاهنو » 

 : ناعون وهو «ًاقلطم مّرحمم هسفن يف ملظلا َّنأ عم

 كرشلا نإ : ىلاعت لاق امك ُكْرَّشلا همظعأو « سفنلا ٌملظ :امهدحأ
 .قلاخلا ةلزنم يف قولخملا لعج كرشملا نإف ,[1 :نامقل] «ٌميظَع ملط

 ديعو نم نآرقلا يف ٌركذ ام رثكأو د ر ؛ههّأتو هدبعف
 مه نورفاكلاو» : لجو رع لاق امك «نوکرشملا هب ديرأ 5 ! نيملاظلا

 ٌرئابك نم اهسانجأ فالتخا ىلع يصاعملا هيلي مث [784 :ةرقبلا] 4ٌَنوملاظلا
000 

 يبنلا لاق دقو ,ثيدحلا اذه يف ٌروكذملا وهو «هريغل دبعلا ملظ : يناثلاو

 مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكةامد َّنإ» : عادولا ةجح يف هتبطخ يف ةي
 بطخ هنأ هنع يورو .)«اذه مكدلب يف ءاذه مكرهش يف ءاذه مكموي ةمرحك

 يفو « قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يفو ءرحنلا موي يفو «ةفرع موي يف كلذب
 انااا ل وا ف ا و ارا ل اور

 نابح نبا هححصو ليالكالف) ملسمو 1۷)۰) يراخبلا ةركب ا ثيدح نم هاور )١١(

 . هيف هجيرخت مامت رظناو )۳۸٤۸(«
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 . 07 (هنم سفن بيط نع الإ ملسم ءیرما لام لحي ال هنإءاوملظت

eeماد او  

 موي تاملظ ملظلا» : لاق هنأ يب ٌيبنلا نع رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 . >« ةمايقلا

 3 4 ر 2 5 ا 5

 اذإ ىتح ملاظلل يلميل هللا نإ» : لاق ءال ّئبنلا نع ىسوم ىبأ نع امهيفو
 NS ET LSE OE E هو ۴
 نإ ٌةَملاَط ّيهو ىَرْقلا ّذحَأ اَذِإ كبر ٌدحأ كلذكو» :أرق مث .«هتلْفُي مل هذا
 1 1 ا م يعود ەگ
 « ةريره يبأ نع (يراخبلا حبحصا) يفو .'[۱۰۲ :دوه] «ديدش ميلا هذحا

rو0  

 سیل هنإف ءاهنم هللحتيلف ءهيخأل ةملظم هدنع تناك نم» : لاق « ايڪ يبنلا نع :

 «تانسح هل نكي مل ناف «هتانسح نم هيخأل ذَخْوَي نأ لبق ْنِم مهرد الو زانيد م

 . «هيلع تحرطف هيخأ تاس نو دعا

 اي ,مكدهأ ينودهتساف فدع نماآلا نايم مكلك «يدابع ايد ا

 كلك .يدابعاي مكمعطأ ينومعطتساف ٠ هيمعطأ نم أل ئاج مكّلُك « يدابع

 راهثلاو ليّللاب نوئطخت مكنإ يدابع اي ءمكسكأ ينوسكتساف ةتوسك نم الإ راع

 .«مكل رفغأ ينورفغتساف .ًاعيمج بونذلا ٌرفغأ انأو

 «مهحلاصم بلج يف ىلاعت هللا ىلإ نورقتفُم قلخلا ٌعيمج نأ يضتقي اذه
 ْنِم ًائيش مهسفنأل نوكلمي ال دابعلا نأو «مهايندو مهنيد رومأ يف : مهزاضم عفدو

 ءايندلا يف امهمرحُي هنإف «قزرلاو ىدهلاب هيلع هللا لّضفتي مل ْنَم َنأو هلك كلذ

 )١( فیعض وهو «ناعدج نب ديز نب يلع هيفو ۷۲/۰ دمحأ هاور .

 . )۲٥۷۹( ملسمو )۲٤٤۷(«. يراخبلا هاور (۲)

 نابح نبا هححصو (۳۱۱۰) يذمرتلاو )۲٣۸۳(«. ملسمو «.(5585) يراخبلا هاور (*)

(۱۷°). 

 نابح نبا هححصو ٦۰٥و ٤٤٥/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو .(٤۳٥٠)و )۲٤۲٤۹( مقرب )٤(

(۳1(. 

¥ - 



 .ةرخآلا يف هاياطخ هوا «هبونذ ةرفغمب هيلع هللا لضفتي مل نمو

 يلو هَل َدجَ نلف للضُي ْنَمو ِدتهملا وهف هللا دهب نمو : ىلاعت هللا لاق

 حتفي ام : ىلاعت لاقو .نارقلا يف ريثك اذه لثمو «[۱۷ :فهكلا] 4ادشرُم

 لس رسل ل ا سل دي ٍساثلل هللا

 :لاقو ء[ه8 :تايراذلا] 4ُنيِتَملا ةّوقلا وذ قاّرَرلا َوُه هللا نإ :لاقو «[؟

 يف ٍةَباَذ نم امو :لاقو «[١ا/ : توبكنعلا] (هودبغاو قررا هللا دنع اوغتباو

 .[؟ : دوه] (اهقزر 4 هللا ىَلَع لإ ,ضألا

 ْمَل نو انَسْفْنأ انمّلَظ اير :الاق امهْنأ هجوزو مدآ نع ًايكاح ىلاعت لاقو
 هيلع حون نعو «[۲۳ :فارعألا] 4نيرساحلا َنِم َنَنوُكَنل انْمَحْرَتو انَل ٌرِفَْت
 : دوه] 4َنيرساَحلا نم ْنُكَأ يِنْمَحْرَتو يل رفعت ًالإو» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
۷ 

 ال هنأ ىلع رومألا هذهب هللا درفتب مالسلا هيلع ٌليلخلا ُميهاربإ ٌلدتسا دقو

 .نودْيْعَت مثثك ام متي ارقا : ا ل عيال ام لک ناو «هريغ هلإ

 ل ينقل يذلا .َنيِمَلاَعلا بر لإ يل ُوُدَع مُهنِإف . نوم دفا مكؤابأو شا

 مف يبتيمُي يذّلاو . نيفشي وهف تضرم ادو . نيقسيو ينمعطُي وه ياو نيمي
 نإف AY-Veo]» : ءارعشلا] (نيدلا بط ل را ُعَمْظَأ يذْناو . نييحي

 نو ءايثدلا يف هتتامإو هئايحإو هقزريو هتيادهبو دبعلا قلخب درفت نم

 ةناكتسالاو هيلإ عرضتلاو لاؤسلاو ةدابعلاو ةيهلإلاب دري نأ قحتسم «ةرخآلا يف
 لع كيسي مث كمل مل مكفرر ل کیا ىذا هللا» : لجو رع هللا لاق .هل

 : مورلا] 4َنوُكرْشُي اًمَع ىلاعتو ُهَئاحبس ٍءيَش ْنِم مکلڏ نم ُلَعفَي ْنَم مکئاکرش نم
 4] ٠

 مهنيد حلاصم ٌعيمج ٌدابعلا هلأسي نأ بحب هللا نأ ىلع يلد ثيدحلا يفو
 ةياذهلا لات امك تلد ريغو ةرسكلاو بارشلاو ماخطللا نم .« مقاَيتدَو
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 هلعن ٌمسش هلأسي ىتح اهّلك هتجاح هّبر مكُدحأ لأسيل» :ثيدحلا يفو «ةرفغملاو
 .©2(عطقنا اذإ

 هنيجع ّحلم یتح هجئاوح لك هتالص يف هللا لأسي فلسلا ضعب ناكو
 ضرغتل هنإ بر اي :لاق مالسلا هيلع ىسوم نأ تايليئارسإلا يفو .هتاش فلعو

 كنيجع حلم ىتح ينلس :لاق .؛كلأسأ نأ يحتسأف ءايندلا نم ةجاحلا يل

 هتجاح ٌرهظأ دقف هللا نم هلأس اذإ هيلإ دبعلا جاتحي ام للك نإف . كرامح فلعو
 نأ هللا نم يبحتسي فلسلا ضعب ناكو هللا هبحي كلذو « هللا ىلإ هراقتفاو « هيف

 . ىلوأ ةنسلاب ٌءادتقالاو ءايندلا ا ًائيش هلأسي

 فل فرامل | مهظعب ٌّنَظ دق (هثيده ْنَم لإ لاض مكّلُك» :هلوقو
 يفو ؛ءافنح يدابع تقلخ : لك غ هلا لوقا لَك ّيبنلا نع ءرامح نب ضايع

 «مدآ ينب قلخ هللا نف .كلذك سيلو "7«نيطايشلا مهتلاتجاف نيل تاز
 دادعتسالاو «كلذل ؤيهتلاو «هريغ نود هيلإ ليملاو .مالسإلا لوبق ىلع مهرطفو

 لهاج ميلعتلا لبق لبق هنإف ءلعفلاب مالسإلا ميلعت نم دبعلل دب ال نكل ؛ةوقلاب هل

 E نر ماوس هللاو» ل ولات امك اعيش غي ال

 «[۷ : ىحضلا] «ىدَهَف الاض َكدَجَوَول : لك هيبنل لاقو [۷۸ : لحنلا] 4ًائيش
 : ىلاعت لاق امك ءةمكحلاو باتكلا نم كمع امي ملاع ريغ كّدجو :دارملاو

 «ناميإلا الو ُباتكلا ام يردت تنك ام انرمأ ْنم ًاَحوُر كيلإ انيحوأ كلذذَكَول

 هل بيس هلا هاه نإق قتلا لوي ىلع اروطقم كلوي ناس لاف 6۴ +قروشلا]
 هلذخ نإو «ةّوقلاب ًايدتهم ناك نأ دعب لعفلاب ًايدتهم راصف .ىدهلا هملعي نم
 (ةرطفلا ىلع دلو درارم لكو. : هي ا

 . 414 ص هجيرخت مدقت (۱)

 «(589 4)و (597) نابح نبا هححصو ,((؟8560) ملسمو ٦٦۰۲و 1517/84 دمحأ هاور (۲)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو
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 . ()«هناسجمیو هنارصنيو هنادوهي هاوبأف

 يهو ةلمجم ةياده :ناعون ةيادهلا نإف « ةيادهلا هللا نم نمؤملا لاوس امأو
 هتياده يهو «ةلصفم ةيادهو ءنمؤملل ةلصاح يهو ناميإلاو مالسإلل ةيادهلا
 اذهو «كلذ لعف ىلع هتناعإو «مالسإلاو ناميإلا ءازجأ ليما ةفرعم ىلإ

 E هللا رمأ اذهلو ءاراهن ذليل يؤم لك هلا جاتحي

 لوقي كي ُيبنلا ناكو «[5 : ةحتافلا] 4 ٌمِقَسُملا طارصلا اًندها» : هلوق مهتالص
 اند نه یدو َكْنِإ ,كنذإب حلا نم هيف فلتخا امل يندها» : ليللاب هئاعد يف

 «هللا كمحريو :هل لاقيف «سطاعلا تمشُي اذهلو ,©ميقتسم طارص ىلإ
 ءاهقف نم هركنأ نم هركنأ نإو «كلذب ةنسلا تءاج امك «هللا مكيدهي» :لوقيف

 روهمج مهفلاخو ءىدُهلاب هل ىعدُي نأ جاتحي ال ملسملا نأ مهنم ًانظ قارعلا
 دادسلا هللا لأسي نأ ًايلع كب ّيبنلا رمأ دقو .كلذ يف ةنسلل ًاعابتا ءاملعلا

 نميف يندها مهللا» :رتولا تونق يف ٌلوقي نأ نسحلا مّلعو «”ىدهلاو
 هدبت(0  .

 ملسمو )۱١١۸(« يراخبلاو ۲۸۲و ۲۷۰/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

 . (۱۲۸-۱۳۰) نابح نبا هححصو «(۲۱۳۸) يذمرتلاو «.(؟5564)

 يذمرتلاو «07/537) دواد وبأو ء(٠۷۷) ملسمو ٠١٦/٦ دمحأ ةشئاع ثيدح نم هاور (۲)

 نابح نبا هححصو «(۱۳۵۷) هجام نباو #/515-27١7 يئاسنلاو )۳٤۲۰(«

 .(؟5500)

 ۰۲۱۹و ۱۷۷/۸ يئاسنلاو .(4776) دواد وبأو ,(71/76) ملسمو ١ دمحأ هاور (*)

 . مدقت دقو

 )٤( دمحأ هاور  ,»7٠١/١يمرادلاو ٣/ ۳۷۳دواد وبأو )١4760(« يذمرتلاو )454(«

 يئاسنلاو  »۲٤۸/۳نابح نبا هححصو .7/7/!1 مكاحلاو «(۱۱۷۸) هجام نباو

.)416( 



 ءهيلإ ٍءيش حوحأ ٌدبعلاو «ةرفغملا ٌبلط وهف «بونذلا نم ٌرافغتسالا امأو

 رمألاو ءرافغتسالاو ةبوتلا ٌركذ ا يف رّركت دقو ءراهنلاو ليللاب ءىطخي هنأل

 ّيبنلا نع سنأ ثيدح نم هجام ُنباو ي چ ءامهيلع ثحلاو ءامهب
 . 2(نوباؤتلا نيئاطخلا ريخو اط مدآ ينب 1 :لاق لكي

 رفغتسأل يْنِإ هللاو» :لاق ايب ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا ا
 «هجام نباو يئاسنلا هجرخو (ةرم ل نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا

E0(ةرم ةئم موي لك هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ»  . 

 ع 4 ا 2: 3 ا

 سالا اهيأ اي» : لوقي هل ّيبنلا عمس ينزملا ٌرغألا ثيدح نم ملسم جّرخو

 ةئم مويلا يف هيلإ ٌبوتأ ينإف مكبر ىلإ اوبوت
 : هظفلو «يئاسنلا هجّرخو «(ةرم

 1. ۰ ا 35 1 1 : 8 ,

 موي لك هرفغتسأو هللا ىلإ بوتأ ينإف .هورفغتساو مكبر ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي»
 . 0 (ةرم ةئم

 يلهأ ىلع ٌبَرَذ يناسل يف ناك :لاق ةفيذح ثيدح نم دمحأ مامإلا 0

 اي رافغتسالا ّنم تنأ ني ظر : لاقف لكي يبل كلذ ثركذف وری ىلإ دع مل

 ّيبنلا نع ىسوم يآ ثيدح نمو . . (9ةّرم ةئم موي لك هللا فيس ا ا

 )١( يذمرتلا هاور )۲٤۲۹۹(« هجام نباو ) ,.)4761١مکاحلاو ۱۹۸/۳ دمحأو ۰۲٤٤/٤

 «لماكلا» يف يدع نباو  ۱۸٠٠/١«سنأ نع «ةداتق نع ةدعسم نب يلع قيرط نم

 نيسحتلل لباق هدنسو .

 هجام نباو )٤۳٤(-)٤۳۷(« «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو «(7807/) يراخبلا هاور (۲)

 .(4176) نابح نبا هححصو . 787/7 دمحأو ,(*816)

 دمحأو ء(۷٤٤)-(٤٤4) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو ء(۲٠۲۷) ملسم هاور (۴)

 .(179) نابح نبا هححصو «(1۲۱) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو . 4

 )٤( دمحأ هاور ۰/ ,"91/ ۰۳۹٦مكاحلاو .(475) نابح نبا هححصو 61١١/١و1401/5«

 .لوهجم وهو ةريغملا يبأ نب هللا ديبع هدنس يف نأ عم

 - ا -



 . "9(هيلإ بوتأو ةرم ةئم موي لك هللا رفغتسأل ىنإ» :لاق ا

 ٌّيبنلا ءاجف .ًاسولج انك :لاق «ىسوم يبأ ثيدح نم "يئاسنلا جّرخو

 . «ةرم ةئم هللا ترفغتسا الإ طق ةادغ تحبصأ ام» :لاقف هلي

 نم هجام ٠ نباو ‹ يئاسنلاو . يذمرتلاو «دواد وبأو ةدمخأ مامإلا جرخو

 ةرم ةئم دحاولا سلجملا يف ي ل هللا لوسرل دعنل انك نإ :لاق رم نبا ثيدح

 0 ُباَوَتلا ٌتنأ كإ لاو يل رفغا ترد :لوقي

 . لي هللا لوسر نم هيلإ ٌبوتأو هللا ٌرْفغتسأ

 مهللا» :لوقي ناك هنأ ةا ّيبنلا نع ةشئاع ثيدح نم دمحأ ُمامإلا جّرخو

 ةيقب ركذنسو «)«اورفغتسا اوؤاسأ اذإو ءاورشبتسا اونسحأ اذإ نيذلا ّنم ينلعجا

 نم )١141١( «ءاعدلا» يف يناربطلاو )55٠(« «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا هاور )١(

 ةا يف يزملا ظفاحلا لاو: نسح هدانسإو « هيبأ نع ىسوم يبأ نب ةزرب يبأ قيرط

 .ًاييرق مدقتملا ثيدحلا وهو «ينزملا ٌرغألا نع ةزرب يبأ ثيدح ظوفحملا ا 5

 يف يناربطلاو «(”815) هجام نبا ا هاورو )44١(. «ةليللاو مويلا لمع» يف (۳)

 . «ةرم نيعبس» هجام نبا دنعو ء(۴۳٠۱۸/)۹ «ءاعدلا»

 . ينزملا رغألا ثيدح نم هنوك حجرو ء١۷٠/ ٤ «ءافعضلا» يف يليقعلا هاورو

 لمع» يف يئاسنلاو ء(٤٣٤۳) يذمرتلاو )١615(« دواد وبأو ۷٨و 7١/7 دمحأ هاور (۴)

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ء(٤٠۳۸) هجام نباو ء(٠٦٤)(۸١٤) «ةليللاو مويلا

 .(۹۲۷) نابح نبا هححصو «(514)

 «ملسم نب ديلولا هيف نأ عم (474) نابح نبا هححصو :(4804) «ةليللاو مويلا لمع» يف (4)

 . نعنع دقو «سلدم وهو

 «ءاعدلا» يف يناربطلاو «(۳۸۲۰) هجام نباو 2774و ۱۸۸و ١ 4هو ١78/5 دمحأ هاور (©)

 .فيعض وهو «ناعدج نب ديز نب يلع هيفو )١10(«

-- 



 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف رافغتسالا يف مالكلا

 يعفن اوغلبت نلو , ينورضتف يرض اوغُلبت نل مكٳ «يدابع اي» :هلوقو
 هللا لاف ءًأرض الو ًاعفن هللا ىلإ اوُلصوُي نأ َنوُردقَي ال دابعلا نأ : ينعي «ينوعفنتف
 ءهيلإ اهعفن ٌدوعي الو ءدابعلا تاعاطب هل ةجاح ال ٌديمح ٌينغ هسفن يف ىلاعت

 هللا لاق ءاهب نوررضتي مه امّنِإو «مهیصاعمب ٌدرضتي الو ءاهب نوعفتني مُه امْنإو
 لآ] ايش هللا اوُرْضَي نل مُهّنإ رْفُكلا يف َنوعراسُي َنيذّلا َكَنْرْحَي الو» : ىلاعت
 لآ] ايش هللا رضي نلف ِهيّبَقَع ىلع ُبلَقْنُي نمو :لاقو .[175 :نارمع
 ١554[. :نارمع

 الو ,ىوغ دقف .هّلوسرو هللا صعي ْنَمو» : هتبطخ يف لوقي ي يبنلا ناكو
 1 . اعيش هللا رضي الو هسفن الإ رضي

 ضرألا يف امو تاوامّسلا يف ام هلل ناف اوُرُمكَت ْنِإو» : لجو رع هللا لاق
 ىَسوُم ٌلاَفو# : ىسوم نع ًايكاج لاقو ۱۳١[« :ءاسنلا] «ًاديمح ًاينَع هللا َناَكو

 «[8 : ميهاربإ] «ٌديمح ينل هلل َنإف ًاَعيمَج ضرألا يف ْنَمو مآ اورْمكت نإ
 نل :لاقو «[۹۷ :نارمع لآ] (نيمّلاعلا نع نين هللا ناف َرْفَك ْنَموط :لاقو

 ' ةنضي : جحلا] «مكنم ىوقتلا هلان نكلو اًموامد الو اهُموحُل هللا لاني

 مهنم هركي هنأ امك .هوعيطُيو هوقتي نأ هدابع نم بحي ىلاعت هنأ : ىنعملاو
 اهيلع يتلا هتلحار ْتْلَض نم حرف نم ٌدشأ نيبئاتلا ةبوتب حرفي اذهلو هوُصْعَي نأ

 ملستساو ءاهنم ٌسيأو ىبعأ ىتح اهبلطو «ضرألا ّنِم ٍةالفب هّبارشو هّماعط
 اذهو هدنع ٌةمئاق يهو ظقيتساف «مانف هنيع هتبلغ مث «ةايحلا نم سيأو «توملل
 هدابع تاعاط نع هانغ عم هلك اذه «حرفلا نم ٌقولخملا هروصتي ام ىلعأ

 وبأ هدانسإ يفو )٠١444(« «ريبكلا» يف يناربطلاو «(۲۱۱۹)و (۱۰۹۷) دوادوبأ هاور (۱)
 .لوهجم وهو .يندملا ضايع
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 هدوج لامك نم اذه نكلو «هنود مهيلإ اَهُعفن ُدوعي امّنِإ هّنإو «هيلإ مهتابوتو
 هدابع نم ٌبحُي وهف ر عفدو « مهعفنل هتبحمو «هدابع ىلإ هناسحإو

 ال هنأ اوملعي نأ ُبِحُيو «هیلإ اوبّرقتيو هوعيطيو هوقتيو هوفاخيو هوُبحيو هوفرعي نأ

 دبع ةياور يف امك «هدابع بونذ ةرفغم ىلع ٌرداق هنأو هريغ بونذلا رفغي
 ىلع ٍةَردُق وذ ينأ مكنم ملع نم» :ثيدحلا اذهل ٌرذ يبأ نع منغ نب نمحرلا
 . «يلابأ الو هل ترفغ « ينرفغتسا مث «ةرفغملا

 ينإ بر اي :لاقف ءًابنذ بنذأ ًادبع نأ» هلل ّيبنلا نع حيحصلا يفو

 E يدبع ملع : هللا لاقف ؛ يل رفغاف اند ا

 دلع ّيبنلا نع «بلاط يب نأ يع تيدح يو . (7(يدبعل ٌترفغ دق «بنذلاب

 ا ينإ كناحبس» :لاقو و ال هللا دمح «هتباد بكر امل هنأ

 كير نإ :لاقو «كحض مث ءتنأ الإ الا ل « ىل رفغاف « ىسفن

 5 و 2 1 ٍِ ا 0 0
 ٌبونذلا رفغي ال هنأ ملعي «يبونذ يل رفغا بر :لاق اذإ هدبع نم بجعيل

 , 7 هححصو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخ 2( يريغ

 ةدلاولا نم هدابعب محرأ ”هلل هللاو» : لاق ۰اک ا نع حيحصلا ىفو

 . ”(اهدلوب

 ؟يبلق دجو نم «يبلق نيأ ها : يدانيو ٌفوطي نونلا يذ باحصأ ضعب ناك

 ءرادلا نم هتجرخأ مث .هبرضت همأو يكبي ًايبص دجوف ‹«ككسلا ضعب ًاموي لخدف

 الو بهذي نيأ يردي ال ًالامشو ًانيمي تفلت ُيِبصلا لعجف «هنود ٌبابلا تقلغأو

 2785/7 دمحأو »)6۸¥( ملسمو )¥6۰( يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

 .(5؟6)و (577؟) نابح نبا هححصو

 هححصو )۲٣۰۲(« دواد وبأو )۳٤٤١(« يذمرتلاو 78١2و ١١و ١//91 دمحأ هاور (۲)

 411/1 مكاحلاو «(۲۹۹۸) نابح نبا

 . هوحنب (77/854) ملسمو 8449(2) يراخبلا رمع ثيدح نم هاور (*)
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 يل حتي نم هامأ اي :لوقيو يكبي ّلعجف «رادلا باب ىلإ عجرف ٌُدِصقي نيأ
 يذلا نمو ؟ينيتدرط اذإ هسفن نم ينيندي نمو ؟كباب ينع تقلغأ اذإ بابلا
 .بابلا ٍللخ نم ترظنف تماقف ءهّمأ هتمحرف ؟ يلع تبضغ نأ دعب ينيندي

 َبابلا تحتفف «بارتلا يف اكًعمتم هيدخ ىلع ٌعومدلا يرجت اهدلو تدجوف

 زيزع ايو « ينيع ةّرق اي :لوقتو «هلّبقت تلعجو ءاهرجح يف هتعضو ىتح هتذخأو

 ول «كب لح امل تضّرعت يذلا تنأو «كسفن ىلع ىنتلمح يذلا ٌتنأ ءىسفن

 دق :لاقو ءحاصف « ماق مث ٠ ىتفلا دجاوتف .ًاهوركم ينم قلت مل ىنتعطأ تنك

 . ىبلق ٌتدجو دق ‹ ىبلق تاكو

 هللا اورد ْمُهَسْفْنأ اومَلَط وأ ًةشجاف اوُلَعَف اذإ نيِّلاوط :هلوق يف اوركفتو
iSل  

 هيف َّنإف ٠١١[« :نارمع لا] #«'للا الإ َبونذلا رفْعَي ْنَمو مهبونذل اورفغتساف

 ةرفغم يف هيلع نولوعُيو هيلا نوؤجتلي نم مهل سيل نيبنذملا نأ ىلإ ةراشإ

 ُتَفاَض اَذِإ ىتخ» : رفح نيذلا ت ةثالثلا ٌّقح يف هلوق كلذ كو «هريغ مهبونذ
 لإ هللا نم اجبلَم ال نأ اونَظو مُهسْفن ا ل

 بترف ۱١۸[« : ةبوتلا] 4 ميحرلا ُباوتلا وه هلا نإ اوبوتیل مهيلع بات مث هيل

 يا ءهيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ ل

 ا ل ل مما

 لوقي لَك ٌيبنلا ناك امك «هيلإ هنم برهيف ىه الإ هيلإ برهي برهم الو «هیل 2

 نم كاضرب دوعأ» :لوقي ناكو "”«كيلإ الإ كنم اَجنَم الو ءاجلم الو < هئاغذ يف

 .«كنم كبو ‹كتبوقع نم كوفعبو «كطخس

 «(۲۷۱۱) ملسمو )۲٤۷(« يراخبلاو .۲۸۵ / ٤ دمحأ بزاع نب ءاربلا ثيدح نم هاور (۱)

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(۲٤٥٥)و (065)و )٥٥۲۷( نابح نبا هححصو

 «(80/9) دواد وبأو )٤۸٩(« ملسمو 7١, ١و ه8/5 دمحأ ةشئاع ثيدح نم هاور (۲)

 .(1973١)و (۱۹۳۲) نابح نبا هححصو .١٠؟/١ يئاسنلاو
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 ليلا نعرا هاهم اط طحالب مام < هللا هدر ضايع نب ليضفلا لاق

 يل قئالخلاو .ًادوج ينم ٌمظعأ ْنَم : هلالج لج ٌليلجلا ىدان لإ ءاهرتَس ٌلابرس
 ىوتأو «ينوصعي مل مهّنأك « مهعجاضم يف مهؤلكأ ٌبقارم مهل انأو «نوصاع

 ةماعلا نا لامس ا ا «مهظفح

 يذلا م :؟هّبلأ ملف يناعد يذلا اذ ْنَم .ءيسملا ىلع ٌلْضفتأو

 أ ‹«لضفلا ينمو «ٌلضفلا انأ ؟هتیځنف يبابب خانأ يذلا نم أ١ ؟هطعأ ملف

 ا نأ يمرك نمو «مرکلا 30 ءدوجلا ينمو ءداوجلا
 ا اا «ينلأس ام دبعلا يطعأ نأ يمرك نمو ماعلا دعب

 نيأو ؟قئالخلا ٌبَرهي ينع نيأف «ينصعي مل هنأك َبئاَتلا يطعأ نأ يمرك نمو

 .©0ميعن وبأ هجرخ ؟نوصاعلا ىّحنتي يباب نع

 . ىنعملا يف مهضعبلو

o ٤ 12 و 8 2  a” oيب  

 برهم هيلاوم نع ٍدِبَعل ىنأو ابئات كتئجو نسحا ملو تأسأ
 7 E هَ ر ل 2 سرا را يرو

 بيخأ ضرألا ىلع هنم دخاامف هنظ باخ نإف انارفغ لمؤي

 اوناك مكنجو مكسنإو مکرخآو مكلوأ نآول ,يدابع اي» :اذه دعب هلوقف
 ىلع اوناك ولو ءائيش يكلُم يف كلذ داز ام «مکنم ٍدحاو لجر بلق ىقتأ ىلع

 هكلُم نأ ىلإ ةراشإ وه : «ائيش يكلُم نم كلذ صقن ام ؛ مكنم لجر بلق رجفأ
 ,لجر ىقت ا ةررب مهلك اوناك ولو «قلخلا ةعاطب ديزي ال
 ةاصع مهلك سنإلاو نجلا e ةيصعم ُهكلُم ٌصقني الو , مهنم
 «هاوس نّمع هتاذب ٌئينغلا هناحبس هاف «مهنم لجر رجفأ بلق ىلع مهنولق ةرجف
 ةجرب هيف ضقت ال لما كلم كمف هلاعفأو هتافصو هتاذ يف قلطملا ُلامكلا هلو

 )١( «ةيلحلا» يف ۹۳-۹۲/۸.
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 .ناك هجو يأ ىلع هوجولا نم

 نم لمكأ دوجوملا هجولا اذه ىلع هقلخل هداجيإ َّنِإ :لاق ْنَم سالا ّنمو

 و لا نم هيف امو «هریغ ىلع هدوجو نم ريخ وهو .هريغ ىلع هداجيإ

 ثيحب اقلط ارش سيلو «ضعب نود ءايشألا ضعب ىلإ ةبسنلاب ٌيبسن ٌيفاضإ
 اذهو : لاق ىمدع نم ريخ هدوجو لب ءهجو لک نم درع نم همدع 18

 نأ : ينعي «كيلإ سيل رشلاو» : اب ّيبنلا لوق ىنعمو «ريخلا هديب» :هلوق ىنعم

 0 هللا نإف كلم فا جرم نل دو نين رح هلع نالا فلا كلا

 :و ‹«لضفلاب هقلخ نم ًاموق صخو «هلدعو هتمكح هيضتقت ِ قت ام ىلع هقلخ دجوأ

 .ةغلابلا ةمكحلا نم كلذ يف هل امل «لدعلا يف مهنم ٌنيرخآ

 اوناك ول قلخلا ٌعيمج َّنأ ْنِم ثيدحلا اذه يف ام ُفلاخُيوهو يظن هيف اذهو

 حانج ردق الو ءائيش هكلم كلذ دزب مل «ىوقتلاو ّربلا نم هقلخ لمكأ ةفص ىلع

لم نم كلذ صقني مل ,روجفلا نم هقلخ صقنأ فضرب اكول رعب
 هك

 م ا ىلع لماك هكلم نآ ىلع ٌلدف ًائيش

 ى و « يصاعملاب صفي الو

 اذإف «ٌبلقلا وه روجفلاو ىوقتلا يف لصألا نأ ىلع ٌليلد مالكلا اذه يفو

 لاق امك «ٌحراوجلا ترجف «بلقلا رجف اذإو «ٌحراوجلا ترب ىَقّناو ُبلقلا ّرب
 . هردص ىلإ 0 .«انهاه ىوقتلا» : هِي ّيبنلا

 ٍديعص يف اوماق مكنجو مُكَسنِإو مكرخآو مكلؤوأ نأ ول «يدابع اي» : هلوق
uامك الإ يدع امه كلذ ضقت ان: هتلاسم ٍناسنإ لك ثيطعأف ياف  

 لامكو «هناحبس هتردق لامك ٌركذ اذهب ٌدارملا ّرحبلا رفا اذإ ًطيخملا صقني

 )١( يذمرتلاو «(7590584) ملسمو «۲۷۷/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )۱۹۲۷( .

 - عال



 نيلوألا ىطعأ ولو .ءاطعلاب صفت الو دُ ال هتئازعخو كلم داو .هكلم
 تح كلذ فو هدحلاو .ماقم يف هولأس ام ٌعيمج سنإلاو نجلا نم نيرخآلاو

 نع «ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو « هب مهجئاوح لازنإو هلاؤس ىلع قلخلل
 متيأرفأ اهنلاو يللا 2 ٌةقفن اهضيغت ال «ىألم هللا دير :لاق للك ىلا

 .()«هنیمی يف ام ضْغَي مل هنإف ؟ضرألاو تاوامسلا قلخ ذنم فأ ام

 اعد اذإ» :لاق ةي ّيبنلا نع es يأ ني" اسم ی يفو

 مظّعيلو ءةلأسملا مزعيل نكلو ءٌتئش نإ يل رفغا ٌمهلّلا :لُقَي الف ا
 . «٤يش ةمظاعتي ال هللا َنِإف ءّةبغٌرلا

 هدنع ام ْنِإف ءةلأسملا يف اوعفراف « هللا موعد اذإ : يردخلا ٍديعس وبأ لاقو

 .هل هركتسم ال هللا نف ءاومزعاف متوعد اذإو «ءيش هدفي ال

 دئادشلل يريغ ُلَمْيُيأ : لجو رع هللا لوقي : ةيليئارسالا راثآلا ضعب يفو

 يديبو «تاركبلاب هباب قرطيو «يريغ ىجرُيو ؟مويقلا ّيحلا انأو يديب دئادشلاو
 ؟هب تعطقف ةبئانل ينلُمأ يذلا اذ نم ؟يناعد نمل حوتفم يبابو «نئازخلا حيتافم

 « يباب قرط 0 اذ نم وأ ؟هءاجر تعطقف « « ميظعل يناجر يذلا اذ ْنَم وأ

 ينك بيف ان لپخب ينود لامآلا مطقنت فيكف ٠ ءلامآلا ةياغ انأ ؟هل هحتفأ ملف

 نأ يتلا م عنمي امف ف ؟يل هلك لضفلاو مركلاو ةرخآلاو ايِنَّدلا سيلأ ؟يدبع
 ام مهنم ٍدحاو لك تيطعأ مث «ضرألاو تاوامسلا لهآ ٌتعمج ول ؟ينولُمؤي
 وضع يكلُم ْنِم كلذ ُصُقنَي مل ,هّلمأ مهنم ٍدحاو لك ُتْعّلِبو .ٌَعيمجلا تيطعأ
 نمل ًاسؤب ايو «يتمحر نم نيطناقلل ًاسؤب ايف ؟هُّميَف انأ كلم ٌصقنَي فيك ةّرْذ

 يمراحم ىلع بوتو يناصع

 )١( يذمرتلاو .(494*) ملسمو «.(4584) يراخبلا هاور )١148*(.

 )۲( نابح نبا هححصو 2.468 دمحأ ًاضيأ هاورو .(؟1/4) مقرب )895(.
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 لخدأ اذإ ٌطّيخملا ٌصُقْنَي امك الإ يدنع امم كلذ صقني مل» :هلوقو

 دقني مكذنع امإ» : د لا ةتبلا صقني ال هدنع ام َّنأل قيقحت : "يلا

 . تجرخأ مث ا هيف سمع اذإ رحبلا ناف ٦] : لحنلا] قاب ه هللا دنع امو

 ا صغ افت هلأ ضرف ول كلذكو ءُءيش كلذب رحبلا نم صقني مل

 لثملا اذه مالسلا امهيلع ىسومل ٌرضخلا ن ترا و لا لكنا ی الولإف

 هايم هدمت لازي ال رحبلا نال اذهو لجو رع هللا ملع ىلإ امهملع ةبسن يف

 كيرا وه اما دمه 5 يش ُهْصَقنَي مل ءهنم ّدخأ امهمف ءةيراجلا اهُراهنأو انا

 : ىلاعت لاق امك ٌدفني ال هنإف ءاهيف امو ةنجلا اعط اذكهو «هنمذخأ امم

 هنأ» :ءاج دقو «[۳۲-۳۳ : ةعقاولا] او ٍةعوطقُم ال. ةريثك ةهكافو»

 ادبأ صنت ال يهف ,'"(«اهالثم» : يورو «اهلثم اهناكم داع ا تعزن امّلك

 اهنم تلوانتف ءةنجلا تيرأو» :فوسكلا ةبطخ يف ةَ ّيبنلا لوق كلل دهشيو

 نم «نيحيحصلا» يف هاجرخ «اينّدلا تيقب ام هنم متلكأل ةا ولو ءًادوقنع

 مكتيت ولو» : هظفلو ءرباج ثيدح نم دمحأ مامإلا هجرخو © سابع نبا ثيدح

 ملسمو .(47/77)و (٣٣۷٤)و ("401)و )١57( يراخبلا سابع نبا ثيدحح نم هاور (۱)
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 ل يقف E "نيو ورم نكأل

 ال ًايح ناك امك ٌدوعيو فلختسي ةنجلا لهأ هّلكأي يذلا ريطلا محل اذكهو

 هلاقو «فعض اهيف هوجو نم ل بتلا نع اذه يور دقو 2205 يش هنم صقني

 كلذكو :ةمامأ وبأ لاق «هلوق نم يلهابلا ةمامأ يبأ نع ًاضيأ يورو .ٌبعك

 ءاملعلا ضعب يؤرو .هئاكم ُدوعي مث «هّسَفن يهتني ىتح برشي ٌبارشلا
 « خرف ضعب الإ مكتقراف ذنم تلكأ ام :لاقف مانملا يف ةَّدمب هتوم دعب نيحلاصلا

 ؟ُدّفني ال ةنجلا ماعط َّنأ متملع امأ

 هلجأل يذلا ببسلا هَجام ُنباو ٌيذمرتلا هجّرخ يذلا ثيدحلا يف نّيِب دقو
 اوا ام لعل جاف دجلاو داوح یا كلذ» لر ءاطعلاب هللا دنعام مفتي
 نك :هل َلوقأ نأ تدرأ اذإ ٍءيشل يرمأ امنإ ,ٌمالك يباذعو «ٌمالك يئاطع

 5 هل ل ْنأ ًائيش د اذإ هرمأ اًمْنِإِه : لجو زع هلوق ثم اذهو ”©”(نوكيف

 ْنك هَل لوقت نأ هاند اإ ٍءيَسِ اوف امّنِإ» : ىلاعت هلوقو «[۸۲ : سي] 4ُنوكيف

 ٤١[. :لحنلا] 4نوکيف

 )١( دمحأ هاور ٥ مكاحلا هاورو .بعك نب يبأ نع رباج قيرط نم ٦۰٤/٤-٠٠٥

 يبهذلا هقفاوو .هححصو «هيبأ نع بعك نب يبأ نب ليفطلا قيرط نم .
 دامح نب ميعنو 4۸/۱۳-۰4۹4 ةبيش يبأ نباو )١7١(. «دهزلا» يف يرسلا نب دانه ىور (۲)

 يبأ نب ناسح قيرط نم 58/5 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(558) «دهزلا» تادايز يف
 عقي ىتح ءيجيف .هاعد رئاطلا لجرلا ىهتشا اذإ :لاق يمس نب ثيغم نع سرشألا

 .ريطيف ناك امك دوعي مث ءًءاوش رخآلا نمو ًاديدق هيبناج دحأ نم لكأيف :لاق «هناوخ ىلع

 ٠١٤/١ دمحأو (5761/) ةجام نباو (؟4948) يذمرتلا هاور لوطم ثيدح نم ةعطق (۳)

 لاقو .رذ يبأ نع ءمنغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش نع قرط نم ۷۷و
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 يك يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ٌرظن هيف دانسإب ©0«رازبلا دنسم» يفو

 اذإ هناحبس وهف ««ناكف «نك :هل لاق ءًائيش دارأ اذإف ُمالكلا هللا ٌنئازخ» :لاق

 و يكف «ناکف « نك : هل لاق «كلذ ريغ وأ باذع وأ ٍءاطع نم ًائيش دارا

 E هل لاق ءًائيش قّلخي نأ دارأ اذإ كلذكو ؟اذه صقني نأ

 لآ] نوکیف ْنُك هَل لاَ مك بارت نم ُهَقَلَخ َمدآ لمك هللا دنع ىسيع لم نإ

 ٥۹[. :نارمع

 اي :مالسلا یل ىلاعت هللا ىحوأ : : ةيليث اا e يفو

 0 ا ا ھت ال

 , ىسوم اي « ينتدجو ينتبلط ىتمو «كل ًاسينأ ينتدجو ام يريغب سنأت ال ىسوم

 : مهضعب لاقو .ةنجلا ىلإ طارصلا زجت مل ام يركم نمأت ال

 نيَّدلاب كنم ٌرِضُم كاد نف عَمَط ىلع قوُلخمل ٌنَعَضْحَن ال
 . 2: : 7 4 5 Oس هاهم 8

 نونلاو فاكلا نيب ىه امنإف هنئازخ ىف امم هللا قزرتساو

 2 ا 4 هو 2 5

 ءاهاَيإ مكيفوأ مث .مكل اهيصحأ مكلامعأ يه امّنِإ ءيدابع اي» :هلوقو
 اذهو .اهيلع ءازجلاب اهايإ مهيفوُي مث «هدابع لامعأ یصحت هتاحبس نأ : ينعي

 ردع كه ES “lor or ا E ه . 35

 «هري ارش ٍةَرذ لاقثم لمعي نمو هري اريخ ٍةْرَذ َلاَقثم لمعي ْنَمَفظ :هلوقك
 «ًادحأ كبر ُملْظَي الو ًارضاَح اوُنِمَع ام اوُدَجَوَول :هلوقو .[9-4 :ةلزلزلا]

E 3 000 ف هم ر 518  

 امو ارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موی : هلوقو 249 : فهكلا]

 : يراخبلا لاق . فيعض وهو .44/8/ ٤ «(ريثك نبا ريسفت» يفامك ميمت نب بلغأ هدنس يفو(١)

 .أطخلا ةرثكب نابح نبا هفصوو «ءيشب سيل :٠ نيعم نبا لاقو «ثيدحلا ركنم
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 موي : هلوقو «[۰ : نارمع لآ] أد يعبادمأ هوا نأ وَ يوس نم تلمع

 ء[ : ةلداجملا] 4 هوسنو هللا اا اولمع امب مه هللا مهلعبي

 لاق امك ةمايقلا موي اهتيفوت دارملا نأ رهاظلا «اهايإ | ميوا مش :هلوقو

 «[186 :نارمع لآ] (ةمايقلا موي مكروَجأ نو امنو : ىلاعت
 نم# : هلوق يف امك ةرخآلاو اينذلا يف مهلامعأ ًءازج هّدابع يفوي هنأ را

 نأ اب كلر هنأ دع يهل نع يور دقو ١77[. :ءاسنلا] «هب ري اين

 نوفر «ةرخألا يف ا مهل كلر ءايندلا ى س نوراجي نينمؤملا

 ا «هتانسح باوث ايندلا يف هل لجعي هنإف رفاكلا امأو .اهروجأ

 رشلاف رش وأ ريخ نم اهئازج ةينوت نيه لاجعألا ةيفرتو .ةةرخألا ىف اهب. فاعف
 هني ةلملا ت د لاو ع ا | ,ةدايز ريغ نم هّلثم هب ىزاجي

 ديل داس ىلإ فعض ةئم عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب
 :رمزلا] « باس ريغب ممر نورباصلا فو د امنإ» : لجو زع لاق

 الإ ٌنَمولي الف «كلذ ٌريغ َدجو نمو « هللا دمحيلف ءأريخ دجو نمف» : هلوقو

 يقاقحتسا ريغ نم هدبع ىلع هنم هنم لضف هللا نم هلك ريخلا نأ ىلإ ,ةراشإ افت
 ام : لجو رع لاق امك .هسفن یوه .عابتا نم مدآ نبا دنع نم هلك رشلاو «هل

 »۹¥ : ءاسنلا] «كسفن نم يس نم َكَباَصأ ا

 هللاف .هبنذ الإ ٌنفاخي الو «هبر الإ ٌدبع نوجري ال :هنع هللا يضر يلع لاقو
 فتم ضف كلذ ناک: عاطل ةو هناعأ ةكادعو كيم يفوت دارإ 1ذإ اخس
 هتلفغل ٌناطيشلا ُهاوغأف ءاهّتيبو هنيب ىّلخو «هسفن ىلإ ُهلكو ءِدبَع نالذخ دارأ اذإو
 حلا َّنإف «هنم ًالدع كلذ ناكو ءَأطْرُق هرمأ ناكو ءهاوه عبتاو هللا ركذ نع
 سانلا ّنم ٍدحأل يقب امف «لوسرلا لاسرإو «باتكلا لازنإب دبعلا ىلع ةمئاق

 . لّسّرلا دعب ةجح هللا ىلع

 الف كلذ ٌريغ ّدجو نمو « هللا دمحيلف ءًاريخ دجو نمف» :اذه دعب هلوقف
o - 



 ًارومأم ٍذئنيح نوكي هنإف ءاينّدلا يف كلذ دجو ْنَم :ٌدارملا ناك نإ «هّسفن الإ ٌنمولي

 اينّدلا يف هل ٍلجع يذلا لاا ,لامعألا ءازج نم هدجو ام ىلع هلل دمحلاب

 بط ةايح يحل موم هو تأ ذأ رَ نم اخلاص لمع نمو :لاق امك

 مولب ًارومأم نوكيو «[۹۷ : لحنلا] 4َنوُلَمعي اوناك ام نسحب مُهَرْجأ مُهيزجتلو
 : ىلاعت لاق امك < ءايندلا يف اهتبقاع دجو يتلا بونذلا نم َتَلَعَق ام ىلع هسفن

 :ةدجسلا] « نوُعجرَي مُهلَعل ربكألا باَذَعلا نود ىندألا باذعلا ن نم مُهتقيذلو»

 كلذ هاعدو «موللاب هسفن ىلع عجر «ًءالب اينّدلا 5 ام اذإ نمؤملاف ١

 نع نود يبأ نسوا اادنسلاب يفو ,رافغتسالاو ةبوتلاب هللا ىلإ عوجرلا ىلإ

 امل ةرامك ناك ءهنم هللا هافاع مث مَقَس هباصأ اذإ ولا ند : لاق كك ّيبنلا

 «ضرم اذإ قفانملا َّنِإَو «هرمع نم لبقتسي اميف هل ًةظعومو .هبونُد نم ىضم

 .«هوقلطأ ملالو هولقع مِل يرديال .هوقلطأو ءهّلهأ هَلَفَع ريعبلاك ناك « يفوعو

 ًابتعتسمو ىضم امل ةرافك نوكيف « لكلا ليلا اة: يسرافلا ناملس لاقو

 ,قلطأ مل ردي ملف :ىلطا لا دمك لكم «ىلتبُي رفاكلا نإو «يقب اميف

 ؟َلقُع مل ردي ملف لقعو
 نيذلا نأب هنم ًارابخإ ناك «ةرخآلا يف هّريغ وأ ًاريخ دجو نم ٌدارملا ناك نإو

 مولي كلذ ريغ ّدجو ْنَم نو كلذ ىلع هللا َنوُدَمحي ةرخآلا يف ٌريخلا نودجي

 هلوقك ءربخلا هانعمو ءرمألا ظفل هظفل مالكلا ُنوكيف « موللا ُهٌعفني ال نيح هّسفن

 ًانايحأو ثيداحألا نم ليلق ريغ ددع هنم طقس دقو «دنسملا» نم عوبطملا يف وه سيل )١(

 اممو «ةقثوم لوصأ ىلع ةدمتعم ةررحم ةعبط يف هجارخإ هللا رسي اهلمكأب ةباحص ديناسم
 ًاضيأ ٠٠۲/۲ «ةباصإلا» يف هبسن رجح نبا ظفاحلا نأ «دنسملا» يف ثيدحلا نأ دكؤي

 هيفو 0171/8 «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نبا هقيرط نمو ء(۸۹١۳) دواد وبأ هاورو «هیلإ
 . لوهجم وهو «روظنم وبأ

o۳ 



 تذاكلا 5 ىنعملاو “رانلا نم هدعقم ار ا يلع تذگ نَم» : ِهِلَكَع

 .رانلا نم هدعقم أوبتي هيلع

 نم مهقزر ام ىلع هللا نوُدَمحي مهْنأ ةنجلا لهأ نع ىلاعت هللا ربخأ دقو

 اولاقو ٌراهنألا مهتحت ْنِم يرجت لغ نم مهرودص يف ام انعّرنو» :لاقف .هلضف
 er] : فارعألا] هللا اناَدَه نأ اول يدهن انک امو اذهل اناَدَه يذلا هلل ٌدمحلا
 تح ةّئجلا نم اوبن ضرألا انّثروأو ُهَدْعَو انَقَدَص يذلا هلل ُدْمَحلا اولاَقَوط :لاقو

 ابر نإ َنَّرَحلا اًنع َبَمْدَأ يذلا هلل ُدْمَحْلا اولاقو» :لاقو .[74 :رمزلا] اشن
 ا وت اهيف انسي ال هلضفب عا ا الحا يذلا" كش وقتل

 .مهَسفنأ نومولي ملأ رانلا لهأ نع ربخأو ء[طه-64 :رطاف] «ٌبوْحُل اهيف
 هللا نإ ٌرمألا ّيِضُق اّمَل ُناطَِّلا َلاَقو» : ىلاعت لاقف «تقملا ٌدشأ اهنوتقميو

 نأ لإ ٍناَطلّس ْنِم ْمُكيلع يل َناَك امو مكتفلخأف مُكددَعَوو قلا 0 مُكَدَعَو

 لاقو ء[۲۲ : ميهاربإ] کشا اوموُلو ينوُمولَت الف يل متبجتساف مكتوَعد
 َنوَعْذُ ذِإ مُكَسُفْنأ مكتقم نم ربك هللا ُثْقَمَل نوان ا نيل ّنِإ» : ىلاعت

 ٠١[. :رفاغ] «َنوُرْفكتف ناميإلا ىلإ

 مول نم ًارذح ؛ةحلاصلا لامعألا يف نودهتجي حلاصلا ٌفلسلا ناك دقو

 ةريره يبأ نع 22 (يذمرتلا» يفو .ريصقتلا ىلع لامعألا عاطقنا دنع سفنلا

 َنوكي ال نأ ىلع مدن .ًانسحم ناك نإ مدن الإ تومي ِتّيَم نم ام» :ًاعوفرم
 .«بتعتسا نوكي ال نأ مدن ءائيسم ناك نإو ءدادزا

 هللاو :لاقف .داهتجالا نم عنصت ام ضعب نع ترصق ول :قورسمل ليقو

 )١( مدقت دقو «رتاوتم ثيدح .

 )۲( مقرب ) »)۲٤۲۰۳«لماكلا» يف يدع نباو .("#) «دهزلا» يف كرابملا نبا ًاضيأ هاورو

 هفعض ىلع عمجم وهو «بهوم نب هللا ديبع نب ىيحي هدنس يفو ا .
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 ؟كاذ فيك :ليق ءةدابعلا يف تدهتجال « ينبذعي ال نأ ينربخأف ,تا يناتأ ول
 هللا لوق يف كغلب امأ ءاهمولأ ال نأ رانلا تلخد نإ يسفن يع ىتح :لاق

 نيح مهسفنأ اومال امنإ [۲ : ةمايقلا] ؟ةماوُلل سفنلاب سن اوو : ىلاعت

 تعطقناو ,نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو ءةينابزلا مهتقنتعاف منهج ىلإ اوراص

 . هّسفن مولي مهنم ٍءىرما لك لبقأو «ةمحرلا مهنع تعفرو .ينامألا مهنع
 توجن نإف «ندهتجأل هللاو مث ٌندهتجأل هللاو :لوقي سيق دبع نب رماع ناكو

 .©0يسفن ملأ مل الإو هللا ةمحربف

 ٌدجلا : ميلّس نب َناوفصلو ردكنملا نبال لوقي شايع نبا ىلوم دايز ناكو
 إو اضف امُّتلِمع ام ناك ,وجرن ام ىلع ٌرمألا نكي نإف َرَّذَحلا َرَّذحلاو ّدْجلا
 .امكسفنأ امولت مل

 امك رمألا نكي نإف «لمعلا ىف اودهتجا :لوقي هللا دبع نب فّرطُم ناكو

 ًاديدش ٌرمألا نكي نإو «ةنجلا يف تاجرد انل تناك .هوفعو هللا ةمحر نم اوجرن

 «ُلَمعَت نك يذلا رَْغ ًاحِلاَص ْلَمْعَ انجرح ارو : لقن مل ٌنْواحُيِو فاخن امك
 . كلذ انعفني ملف انلمع دق :لوقن «[۳۷ :رطاف]

 ل ا

 .۸۸/ ۲ «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاور )١(
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 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 يهل اوُلاق لكي هللا .لوسر ٍباَحْضُأ نم اسان نأ ُهْنَع هلا يضر رد يبأ ْنَع
 اك َنوُموصَيو « يْلَصُن امك َنوُلصُب ءروجألاب روث لا لَ بهدا لوس اي : لك
 ام كل هلل ُلْعَج ذق ّسيلوأ» : لاق < . مهلاومأ ٍلوضُفِب َنوُقدِصَعَو ءموصن

 ةندَص ٍةديِمْحَت لکو ةَقدَص ةريبكت لکو دص ٍةحيبسُت لب نإ ؟نوُكدَصت

 عضب يفو دص ٍرَكدُم ْنَع ينو ,ٌةَقَدَص ٍفوُرْعَملاب ٌرمأو ةد ةليلْهَ لو

 رج اهيف هل دوکیو توش اندحأ يتأبأ ها ٌلوسر اي :اولاق .«ُةَقَدَص مكدحخأ

 يف اهَعضو اذإ كلذكف ؟رْزو هيلع ناکا , مارحلا يف اًهْعَضَو ول متي ار :لاق

 . "0 علسم اور . اا ناك لالحلا

 دوسألا يبأ نع «رمعي نب ىبحي ةياور نم ملسم هجرخ ثيدحلا اذه

 ةريثك هوجو نم ٌرذ يبأ نع هانعم يور دقو «هنع هللا يضر رذ يبا نع «يليدلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف اهضعب ركذنسو «ناصقنو ةدايزب

 مهصرح ةّدشل مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ ىلع ٌليلد ثيدحلا اذه يفو
 رذعتي ام ىلع نونزحي اوناك ريخلا يف مهتبغر ةوقو ,ةحلاصلا لامعألا ىلع

 تاوف ىلع َنوُنّزَحَي ءارقفلا ناكف «مهريغ هيلع ردقي امم ريخلا نم هّلعف مهيلع
 ٍجورخلا قع تلا ىلع نونزحيو «ءاينغألا اهيلع ردقي يتلا لاومألاب ةقدصلا

 )٥۲٤۳( دواد وبأو 2358و ۱۹۷/۰ دمحأ ااو ء(5١١٠)و (۷۲۰) مقرب (۱)

 . (۸۳۸) نابح نبا هححصو ٥۲٤(« ٤)و
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 : لاقف ؛هباتك يف كلذب مهنع هللا ربخأ دقو «هتلآ ىلع ةردقلا مدعل ءداهجلا يف
 ميو اوت هيلع مليا ام ذج ال تّ مُهلمحَ وُ اماذإ يذلا ىلع الوو
 .[۹۲ :ةبوتلا] نومي ام اوُدجَي لأ ًانّرَح عُمّدلا ّنِم ضيفت

 - لاومألا يه :روثدلاو - روثذلا لهأ اوطَبَغ ءارقفلا نأ : ثيدحلا اذه يفو

 تاقدص ىلع ةي ّيبنلا ْمهُلدف «مهلاومأب ةقدصلا رجأ ْنِم مهل ُلّصحي امب
 1 .اهيلع نوردقي

 نيرجاهملا ءارقف نأ ةريره يبأ نع ا نع نکیل و ىو
 « ميقملا ميعنلاو ىلُعلا تاجردلاب رونا ُلهأ َبَمَذ :اولاقف هلي ّئبنلا اوتآ

 نوقّدصتيو «موصن امك نوموصيو « يص امك نوصي : اولاق «؟كاذ امو» :لاقف
 نورد ايش مكُع الفاو : ا هللا لوسر لاقف « قتعن الو نوقتعيو «قّدصتن الو

OSنا وكم فا ايلا  

 َنورُبكتو نوحبست» :لاق «هلل لوس اي ىلب : اولاق «؟مت ا د
 ًءارقف عجرف : حلاص وبأ لاق ««ةرم نيثالثو ًاثالث ةالص لك نوذدمحتو

 انلعف امب لاومألا لهأ انناوخإ عمس :اولاقف كي هللا لوسر ىلإ نيرجاهملا
 :ةدئاملا] اشي ْنَم هيتوُي هللا لضف كلذ : لكي هللا ُلوسر لاقف «هلثم اولعفف
64]. 

 يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج ةياور نم ثيدحلا اذه وحن يور دقو

 )١( يراخبلا هاور )۸٤۳( ملسمو (5379)و )0516(.

 .بيرغ نسح :لاقو )۳٤۰۸(« يذمرتلا هاور (۲)
 :لاقو 49/١١-٠٠١.« «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو رخآ هجو نم ٠١5/١ دمحأ هاورو

 ةيقبو «هطالتخا لبق ةملس نب دامح هنم عمس دقو «بئاسلا نب ءاطع هيفو «دمحأ هاور

 نم عمس ةملس نب دامح نأ ةمئألا نم هريغو يواحطلا مامإلا ققح :تلق .تاقث هلاجر

 . طالتخالا لبق بئاسلا نب ءاطع
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 . مهريغو ي باو .2* نباو © ل وبأو «رذ وبأو
 نع نوزجاع مهو «لاملاب لإ ةقدص ال نأ اونظ ءارقفلا نأ اذه ىنعمو

 يفو . ردم دانك ةرركلا ٍلعف عاونأ ٌميمج ن أ لكك يلا مهربخأف < كلذ

 ا e لکو :لاق لك ّيبنلا نع «ةفيذح نع «ملسم ا

 عيمج ىلع قلطت ةقدصلاف . كي ّيبنل نع رباج ثيدح نم «”يراخبلا هجرخو
 ةقدص ةدابع ىلإ هنم لصاولا هللا لضف نإ ىح «ناسحإلاو فورعملا لعف عاونأ
 فذ 5 1 لوقيو قلل ا دع ناك دقو مهيلع هنم

 يف ةالّصلا رصق يف ةا ٌنبنلا لاق دقو : كلذ فالخ ٌحيِحّصلاو ءاهّرجأو اهءازج
 :لاقو "7 هلسم هج رخ (هتقدص اولبقاف ءمكيلع اهب لل دف سو :قفسلا

 «هتالص رج هل هللا بتك ءاهنع مانف مون هيلع بلغف « ليلب ةالص هل تناك نم

 )١( ةبيش يبأ نباو ء(١۳۱۸) قازرلا دبع هاور ۱۰/ ۲۳٠دمحأو ,.40/1و 2445/5

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو )١417(-)١161(« «ءاعدلا» يف يناربطلاو

 )۷۰۷(«)۷۱٤(« رازبلاو )١46( 2حيحص ثيدح وهو .

 هتلعو .هجولا اذُه نم الإ رمع نبا نع ىوري هملعن ال :لاقو )۳۰۹٤( رازبلا هاور (۲)

 . ةديبع نب ىسوم

 وهو «يذبرلا ةديبع نب ىسوم هيف :لاقو ٠١١/١٠١. عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو

 . فيعص

 . هدانسإ فعضو ۴١/١ «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هركذو

 دواد وبأو ء(۲۳۳) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو .۳۸۳/ ١ دمحأ هاورو )٠٠١8(. مقر (5)

 . (۳۳۷۸) نابح نبا هححصو )٤۹٤۷(«

 يذمرتلاو 44 /* دمحأ ًاضيأ هاورو ء(۲۲۲) «درفملا بدألا» يفو «(5071) مقر )٤(

 . ٥۰/۲ مكاحلاو «(۳۳۷۹) نابح نبا هححصو «(۱۹۷۰)

 يئاسنلاو ء(۱۱۹۹) دوادوبأو 276/١ دمحأ ًاضيأ هاورو «رمع ثيدح نم (587) مقر (©)

 .(؟177/8(4)741) نابح نبا هححصو )١٠١56(« هجام نباو ١١5/8-1١7«
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 ثيدح نم هريغو يئاسنلا ع . (هيلع اهب قدصت هللا نم ةقدص و ناكو

 .ءادردلا ىبأ ثيدح نم هجام نبا هجرخو «ةشئاع

 يا 1 5 :
 موي نم ام» :اعوفرم رذ يبأ ثيدح نم رازبلاو دلخم نب يقب «يدنسم» يفو

 نم امو «هدابع ْنم ٌءاشي ْنَم ىلع اهب ّنْمَي ةقدص اهيف هلل الإ ةعاس الو ةليل الو

 . ”«هركذ ُهَمهَلُي نأ لثم دبع ىلع هللا

2 5 Me 5 ع 0 ىلع هللا قّدصت امو «ةقدصب موي لك قّدصتي هللا نإ :نادعم نب ٌدلاخ لاقو 

 .هركذب هيلع قّدصتي نأ نم ريخ ٍءيشب هقلخ نم دحأ

 : ناعون لاملا ريغب ةقدصلاو

 امبرو «مهيلع ًةقدص نوكيف .قلخلا ىلإ ناسحإلا ةيدعت هيف ام :امهدحأ

 .ركنملا نع يهثلاو «فورعملاب رمألاك اذهو «لاملاب ةقدصلا نم ٌلضفأ ناك

 ءلاملاب عفثلا نم ٌريخ كلذو «هيصاعم نع ٌففكو .هللا ةعاط ىلإ ٌءاعُد هنإف

 ٌيعسلاو «قيرطلا نع ىذألا ةلازإو ءنآرقلا ءارقإو «عفانلا ملعلا ٌميلعت كلذكو

 نيملسملل ٌءاعَّدلا كلذكو .مهنع ىذألا ٌعفدو «سانلل عفنلا بلج يف

 . مهل رافغتسالاو

 «لام هل ناک ْنَم» : ًاعوفرم رمع نبا نع ٌفعض هيف ٍدانسإب هيودرم نبا جرخو

 .مّلع هل ناك نمو .هتّوق نم قّدصتيلف «ةوق هل ناك نمو «هلام نم قّدصتيلف

 . فوقوم هلعلو ”(هملع نم قّدصتيلف

 )١( كلامو يثاسنلا هاور حيحص ١17//1« دوادوبأو )١184( ةشئاع ثيدح نم )۲٠۷/۳(«

 ءادردلا يبأ ثيدح نم 768/7 يئاسنلاو هجام نبا هاورو 708/7 .

 ءءاطع نب نسح هيف : لاقو «* «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «(594 5) رازبلا هاور (۲)

 . سلديو ءىطخي :لاقو ,«تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «هریغو متاح وبأ هفعض

 . ينسلا نبال هبسنو «7//871 «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هنم ريخألا مسقلا ركذ (۴)
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 لضفأ» :لاق ل ّيبنلا نع «ةَرْمَس نع فعض هيف دانسإب يناربطلا جرخو

 اهب كفن ةعافشلا) ٠ لاق ؟نايسللا فا امو هللا لوسر اي :ليق «ناسللا ةقدصلا

 هنع عفدتو ,كيخأ ىلإ | ناسحإلاو فورعملا ا ملا اهب ْنَقحتو ريسألا

 . «ةهيركلا

 ىلإ ٌّبحأ ةقدص ْنِم ام» : لاق ب هللا لوسر نأ انغلب :رانيد نب ورمع لاقو

 وس ر و ر روو یا ا تيوس
 1 ٍ e ىبأ نبا هجرخ «[ ٣ : ةرقبلا] « ذأ هع

TSسانلا ىلع ملست ن أ ةقدٌّصلا ّنم ند  

 . ًاعوفرم يورو © ةفدض ةملعي ال نمل ع ميلعت :ذاعم لاقو

 يأ نع يلا يفف ٠ سالا نع ىذألا فك :ةقدصلا عاونأ نمو

 يف داهجلاو ٌناميإلا» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ هللا لوسر اي :تلق : لاق رد

 «أنمث اهرثكأو اهلهأ دنع اهسفنأ» :لاق ؟ ٌلضفأ باقّرلا ياف : تلق ««هلیبس

 هللا ٌلوسر اي :ٌتلق .«قرخأل عنصتو ءًاعناص نيعت» : لاق ؟لعفأ مل نإف : تلق
 اهنإف .سائلا نع كرش فكت» :لاق ؟لمعلا ضعب نع تفعض نإ تيارأ
 . ( 0( ةقدص

 هدروأو ء(۲۷۹٠) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «(1471) هريبكلا» يف يناربطلا هاور ()
 . فيعض وهو «يلذهلا ركب وبأ هيف :لاقو ۱۹٤4/۸. «عمجملا» يف يمثيهلا

 . متاح يبأ نبا ةياور نم ۳۲٠/۱ «هريسفت» يف ريثك نبا هدروأو (۲)

 أ ةقدصلا لضفأ» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع نسحلا قيرط نم )۲٤۴( هجام نبا یورو (۴)
 .ةريره يبأ نم عمسي مل نسحلاو ««ملسملا هاخأ هملعي مث ًاملع ملسملا ءرملا ملعتي

 .هوحنب اللسرم نسحلا نع )١١78( «ملعلا» يف ةمثيخ يبأ نبا ىورو
 نابح نبا هححصو »106۰/0 دما ضنا ةاؤرو 84(2) ملسمو (561) يراخبلا هاور )٤(

 .([ةهةك)



 ثيدح نم "”يذمرتلا جّرخف «ىرخآ تادايز ٌرذ يبأ ثيدح يف َيوُر دقو
 كّرمأو «ةقدص كل كيخأ هجو يف كمّسبت» :لاق كب ٌيبنلا نع ٌرذ يبأ

 كل لالّضلا ضرأ يف َلُجّرلا كُداشرإو ٌةقدص ركنملا نع كّيهنو «فورعملاب
 نم كغارفإو ءةقدص كل قيرطلا نع َمظعلاو كوُشلاو ٌرجحلا كتطامإو ًةقدص
 .ةقدص كل كيخأ ولد يف كولد

 : لاق لَم هللا لوسر نأ ٌرْذ ا ثيدح نم (”(هحيحص)» يف نابح نبا جرخو

 : ليق .«ٌسمُشلا هيف تعّلط موي لك يف ٌةقدص اهيلع لإ مدآ نبا سفن نم سو
 : ةريثكل ريخلا باوبأ نإ» :لاق ؟اهب فاش ةقدص انل ٠ نيأ نمو « هللا لوسر اي

 نع ُيِهْنلاو «فورعملاب رمألاو «ليلهتلاو «ديمحتلاو ءريبكتلاو «ٌحيبستلا
 و دقو ءمصألا مست . «قي رنا نع ىذألا طم ركنملا
 ليف «ثيغتسملا تافهُللا عم كيقاس ةّدشب ىعستو «هتجاح ىلع ٌلدتسملا

 .(كسفن ىلع كنم ٌةقدص هلك اذهف اا عم كيعارذ ةّدشب

 بهذ هللا ّلوسر اي :ٌتلق :لاق ٌرذ يبأ ثيدح نم "دمحأ مامإلا جّرخو

 مظعلا كُعفر : ةقدص كيف تنأو» : لاق ىش الو نوقّدصتي ,رجألاب ُءاينغألا

 كتوق ليضع عملا كنوعو م قيرطلا كتيادهو قد قيرطلا نع

eيديم 4 مّتغألا نع ر  Eاي :تلق ء(ةقدص كتأرما  

 )٤۷٤( نابح نبا هححصو «(۸۹۱) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو ء(۱۹۵۹) مقرب (۱)
 . (9۲۹)و

 .(۳۳۷۷) مقرب (۲)

 .١ه4/ه 5
 يف ةمجعلا وهو :ةمتغلا نم ًائيش حصفي ال يذلا وه : «ناسللا» يف لاق : متغألا 6

 «ةياورلا يف عقو اذك :ريثألا نبا لاق «مترألا» : :دمحأ دنسم نم عوبطملا يفو «قطنملا

 «ترألا ىنعم هانعم نوكيو «هترسك اذإ :ءيشلا تمتر : مهلوق نم هلعلف ًاظوفحم ناك نإف

 ححصي ال يذلا وهف ءءاثلاب ناك نإو «هنيبي الو هححصي الو مالكلا حصفي ال يذلا وهو

 ١ك



 (؟ُمّنأي ناكأ « مارح يف هلعج ول تيأرأ» : لاق !؟رجؤنو انتوهش يتأن « هللا لوسر
 ةياور يفو «؟ريخلاب نوبستحت الو ٌرشلاب نوبستحتفأ» :لاق «معن :ٌتلق :لاق

 لضفو كعمس َلضف ركذف ءةريثك ًةقدص كيف ّنِإ» : ك يبنلا لاقف ىرخأ
 ريبكتلا ةقدصلا باوبأ نم نإ» :لاق :"دمحأ مامإلل ىرخأ ةياور يفو «كرصب
 ىهنتو فورعملاب رمأتو « هللا رفغتسأو .هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناحبسو

 , ىمعألا يدهتو .رجحلاو لاو 5 قيرط ْنَع ةكوشلا ُلزْعَو .ركنملا نع
 تملع دق هل ةجاح ىلع ٌلدتسملا ّلدتو «هقفي یتح مكبألاو مصألا عمستو

 َعَم َكِيَعارذ ةّدشب ٌمقرتو «ثيغتسملا نافهّللا ىلإ كيقاس ةَّدشب یعستو .اهتاكم
 كعامج يف كلو ,كسفن ىلع كنم ةقدصلا باوبأ نم كل رك لا

 : كي هللا لوسر لاقف ؟ يتوهش يف رجأ يل نوكي فيك :تلق .«رجأ كتجوز
 ؟هب بستحت تنكأ «تامف .هريخ توجرو كردأف دلو كل ناك ول تيأرأ»
 ؟هتيده تنأف :لاق ,هقلخ هللا لب :تلق ؟هتقلخ تنأف :لاق « معن :تلق

 :لاق .هقزري ناك هللا لب :تلق ؟هُقُررت تنك تناف :لاق «هاده هللا لب :تلق
 كلو «هتامأ ًءاش نإو هايحأ هللا ءاش نإف «همارح هبنجو هلالح يف هعضف كلذك
 . (رجأ

 يذلا دلولا بلط ةّينب هلهأل هعامج ىلع ٌرَجْؤَي هنأ يضتقي قايسلا اذه ٌرهاظو

 وني مل اذإ اّمأو «هتوم دنع هبستحيو هتايح يف هبيدأتو هتيبرت ىلع رجألا ٌبترتي

Eثيدحلا اذُه يف هلوخد يف سانلا عزانت دق اذهف ‹ هتوهش ء  . 

 هنم َّقُد ام وهو «ىصحلا ميئر نم هلصأو «هنانسأ وأ هناسل يف ةفآل هنيبي الو همالك <

ONEحصفُي الف رسک دق همف نأكف «هتیمدأ ىتح هترسك اذإ ملأ  
 .همالك ىف

 . ۱۹۷/١ «دنسملا» يف (۱)

.۱1۹-1٦1۸4/ ° )۲( 
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 «نيحيحصلا» يفف ؛ةقدص هلهأ ىلع لجرلا ةقفن لأب ثيدحلا خص دقو
 هلهأ ىلع لجرلا ةقفن» :لاق لك ّيبنلا نع «يراصنألا دوعسم يبأ نع

 ّقفنأ اذإ» : يراخبلل ظفل يفو .«اهبستحي وهو» : ملسمل ةياور يفو ف

 اهيف ٌرجؤي امْنإ هنأ ىلع لدف «٠)«ةقدص هل وهف ءاهبستحي وهو هلهأ ىلع ٌلجرلا
 : لاق ا ؛ضاقر ا يق انك لل الصامل اذإ

 ىلإ اهمفرت ةمقللا ىح ءاهيلع َتْرجأ لإ هللا ةجو اهب يغتبت ةقفن َقفنُت نل كنإ»
 .( هاجرخ «كتأرما يف

 ريناندلا لضفأ» : لاق ا ّيبنلا نع نابوث نع «ملسم حيحص» يفو

 هقفني ٌرانيدو « هللا ليبس يف سرف ىلع هقفني زانيدو «هلایع ىلع لجرلا هقفني ٌرانيد

 أدب ةيلحلا ده و دلع دو لاق عقلا ليس فاحص ىلع لجرلا

 هللا مِهفعُي راغص هل ,لايع ىلع ُقفني لجر نم ًارجأ ُمظعأ ٍلجر ٰيأو «لايعلاب

 . هب هللا مهينغيو «هب

 «ةقدص كلايع ىلع كتقفن َّنِإ» : لاق ءب ّئبنلا نع دعس نع ًاضيأ هيفو
 ىرخألا ةياورلا ىف ًاديقم درو دق اذهو .«ةقدص كلام نم كتأرما لكأت ام إو
 : لاق ع ّيبنلا نع 0 ةريره يبا نع نع «”(ملسم حيحص) يفو . هللا هحو ءاغتباب

 ىلع هب تقّدصت رانیدو «ةبقر ىف هتقفنأ رانيدو «هللا ليبس ىف هتقفنأ رانيد»

 ملسمو «(ا/59) «درفملا بدألا» يفو ۰«(۱٥۳٥)و ٤٩(۰ )و (ه©8) يراخبلا هاور )١(

 .(۳۹٩٤)و (57؟48) نابح نبا هححصو )١456(. يذمرتلاو ) 0٠٠١

 . مدقت دقو «(1578) ملسمو ,(6764) يراخبلا هاور (۲)

 نباو «0174) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو . ۲۷۹/١ دمحأ ًاضيأ هاورو .(44 4) مقرب (۴)

 .(57؟14؟) نابح نبا هححصو ,(1717/5) هجام

 )٤( مقر )48؟١151( )۸(«

 .(496) مقر (©)
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 .«كلهأ ىلع هتقفنأ يذلا ٌرانيُدلا اهّلضفأ «كلهأ ىلع هتقفنأ ٌرانيدو «نيكسم

 :لاق ةريره يبأ ثيدح نم (هحيحص» يف نابح ناو «دمحأ مامإلا جرخو

 ىلع هب قّدصت» : لاقف «رانید يدنع : ٌلجر لاقف ,«اوُهّدصت» : لكي هللا ٌلوسر لاق

 يدنع :لاق ««كتجوز ىلع هب قّدصت» :لاق ءرخآ رانيد يدنع :لاق «كسفن

 ٌقّدصت» : لاق ءٌرخآ زانيد يدنع :لاق ,هَككدَّلَو ىلع هب قّدصت» :لاق ءرخآ ٌرانيد

 .©)2(رِصبأ تنأ» :لاق ءرخآ ٌرانيد يدنع :لاق .«كمداخ ىلع هب

 ءال ّيبنلا نع «بركيدعم نب مادقملا ثيدح نم ”دمحأ مامإلا جرخو

 د كلل وهف ر انو: E تفلح اوقات
 «ةقدص كل وهف .كمداخ تمعطأ امو ءةقدص كل وهف .كتجوز تمعطأ امو

 . اهركذ لوطي ةريثك ثيداحأ ىنعملا اذه يفو

 سري ملسم ْنِم ام» :لاق لي ّيبنلا نع «سنأ نع «نيحيحصلا» يفو
 .©(ةقدص هل ناك الإ ٌةباد وأ ٌريط وأ ٌناسنإ هنم لكأيف ءاعرز ٌعرزيوأ َأسْرَع

 سرغي a رع امؤ. لاق هلك يبنلا نع رباج نع («ملسم حيحص» يفو
 ن عملا َلكأ امو «ةقدص هل هنم رس امو «ةقدص هل هنم ّلكأ ام ناك الإ ًاسرغ

 . «ةقدص هل ناك الإ ٌدحأ زري الو ءةقدص هل وهف «ريطلا تلكأ امو «ةقدص هل وهف

 ىلإ ةقدص هل ناك الإ رئاط الو « ةباد الو «ناسنإ هنم لكأيف» :ًاضيأ هل ةياور ىفو

 . «ةمايقلا موي

 مامت رظناو 4(2 7 ه)و ( 4 #7)و (۳۳۳۷) نابح نبا هححصو 76١/7. دمحأ هاور )١(

 . تاقث هلاجر 2114/7 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق ۱۳١/٤ «دنسملا» يف (۲)

 . (۱۳۸۲) يذمرتلاو )*١567(« ملسمو «(7١501)و (۲۳۲۰) يراخبلا هاور (*”)

 .(۳۳۹۹)و (۳۳۹۸) نابح نبا هححصو ۳۹۱/۳ دمحأ ًاضيأ هاورو )١981(« مقرب )٤(

- ٤ 



 للك ّيبنلا نع ينهجلا سن نأ نب ذاعم نع فيعض ٍدانسإب (7)(دنسملاو يفو

 الو ملظ ريغ يف ًاسارغ سرع وأ «ءادتعا الو ملظ ريغ يف ًاناينب ین نم» :لاق

 . «نمحرلا قلخ نم ٌدحأ هب عفتنا ام ًايراج ًارجأ هل ناك .ءادتعا

 مل ًءام رفح ْنَم» ا نيا ثيدح نم (۳ «هخیرات» يف يراخبلا ركذو

 موي هللا هرجأ الإ رئاط الو عبس الو ,سنإ الو نج نم ىّرح دبك هنم برشت

 . «ةمايقلا

 باث ةد نركت ءايتشالا هذه نأ ىلع لدي! اهلك تداخل هذه وهاظو

 : لب ّيبنلا لوق كلذكو .ةين الو دصق ريغ نم امهوحنو ٌسراغلاو عرازلا

 لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف ؟رزو هيلع ناكأ «مارحلا يف اهعضو ول تي

 عضابُملا نف اة و را

 اذه ىلإ بهذ دقو ءاهيف رذبيو ضرألا ثرحي يذلا ضرألا ف مالا هلهأل

 E برشلاو لكلا يف ةبيتق نب دمحم وبأ هيلإ لامو ءءاملعلا نم ةفث

eTاهعفري ةمقللا يف ىح ۽ ۽ يش لک يف جويل َنمؤملا نإ»  

 ينل لوف يول امنإ yT ظفثلا 0 «هيف 5-0

 ثثيداحألا 527 هلل 75 0 ا ل ف

 . ملعأ هللاو ؛ هيلع ةقلطملا

ae 82 „ 20 0 هَ  @ fo” 

 نم الإ مهاوجن نم ريثك يف ريخ ال : لجو زع هللا لوق اضيأ هيلع لديو

 دئاف نب نابز هيفو «(1١41)و 7١/)47١( «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو . )۱( ٤۳۸/۳

 . هلبق يتلا ثيداحألاب ىوقتي نكل ,فيعض وهو

 ."/۱ ف

 . هجيرخت مدقت (9)
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 هللا تاضرَم َءاغتب كلذ ْلَعْفَي نمو سانلا نيب ,حالصإ وأ ٍفوُرعَم وأ قدر
 هيلع بتري ملو ءأريخ كلذ لعجف ٠ »114 :ءاسنلا] «ًاميظَت اَرجَأ هيتؤن فوَسف
 لكم اهنا «هيلع بقاعُي هنإف ًءاير هلعف اذإ اًمأو . ا
 نم : ينارادلا ناميلس وبأ لاق دقو .ةدساف الو ةحلاص ةي ريغب هلعف اذإ ددرتلا

 «نايدألا اوو ىع راسا ةين ءافك ةين ريغ نم ريخ َلَمَع َلِمَع
 راتخم مالسإلا يا هْنأل ةيلكلاب ة ٍةَن ريغ نم هيلع بائُي هنأ اذه رهاظو

 هللاو «ةينلا كلتب اهنم هّلمعي لمع لک ىلع ٌبائيف < ءةلمُجلا يف ريخلا لامعأل
 لا

 اهعضو اذإ كلذكف ؟ رزو هيلع ناكأ «مارحلا يف اهعضو ول تيأرأ» » : هلوقو

 لوق هتف «سكعلا سايق نييلوصألا دنع ىمسي اذه . «رجأ هل ناك «لالحلا يف

 هللاب رشي تام نم» :لاق «یرخأ انأ ٌتلقو ةملك لك ّيبنلا لاق ,دوعسم نبا
 .© ةنجلا لحد ًائيش هللاب كرشي ال تام نم :تلقو ««رانلا لخد ًائيش

 «هلعاف يا ةيلام تسيل يتلا ةقدصلا نم يناثلا عونلاو
 نا ااا و «ةيمحتلاو E ي الا عونأك
 ةالصلا ثيداحألا نم ءيش يف ركذي ملو .ةقدص دجاسملا ىلا ٰيشملا كلذكو

 تاقدصلا نم ٌلضفأ لامعألا هذه ٌرثكأو «ةقدص هنأ داهجلاو ا مايصلاو

 عوطت مواقي امع هولأس َنيِذّلا ءارقفلا لاؤسل ًاباوج كلذ ركذ امنإ هنأل ةّيلاملا
 .اهيف نيكرتشم مهلك اوناك دقف «ضئارفلا امأو « مهلاومأب ءاينغألا

 نم اهريغو لاملاب ةقدصلا ىلع ركذلا ليضفتب وسلا ترئاكت دقو

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ۲۷۱/۹ .

 «ناميإلا» يف هدنم نباو هه 0١ دمحأو ,(44) ملسمو «(۱۲۳۸) يراخبلا هاور (۲)
(55. 
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 ريخب مكئبنأ الأ» :لاق ايك ٌيبنلا نع ءءادردلا يبأ ثيدح يف امك «لامعألا

 قا نم مكل ريخو «مكتاجرد يف اهعفرأو ل دنع اهاكزأو «مکلامعأ

 اوبرضيو «مهقانعأ اوبرضتف .مكودع اوَقْلَت نأ نم مكل ريخو «ةضفلاو بهذلا

 سس لاق . هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟مكقانعأ

 .ءادردلا يبأ ىلع ًاقوقوم «أطوملا» يف كلام هركذو . يذمرتلاو

 هلإ ال :لاق ْنَم» :لاق هلك ّيبنلا نع نع «ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 لك ىلع وهو «تيمُّيو يبحُي «ٌدمحلا هلو .كلملا هل هل ڭيرش ال هّدحو هللا الإ

 «ةنسح ةئم هل تبتكو باقر رشع ُلْذَع هل تناك «ةرم ةئم موي يف ريدق ٍءيش
 جلو ى تح كلذ هوب ناطيشلا نار رع هل ناكر  ةنيس هند هنغ مو

 .«كلذ نم ٌرثكأ َلِمَع ٌدحأ الإ هب َءاج امم ٌلضفأب ٌدحأ تأي

 رشع اهلاق نم» :لاق هنأ للك ّيبنلا نع : «تويأ يبأ نع ًاضيأ امهيفو

 . 2(ليعامسإ دلو نم سفنأ ة ةعبرأ َقتعأ نمك ناك «تاّرم

 ا نا 2 7 0 5000 5 .٠

 : تلق «اريثك هللا نوركاذلا» :لاق ؟ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد لضفأ دابعلا يأ

 يوغبلاو (۳۷۹۰) هجام نباو «(۳۳۷۷) يذمرتلاو «5//441و ١46/0 دمحأ هاور 6

 هححصو .ًاعوفرم ءادردلا يبأ نع 45ص ه«راكفألا جئاتن» يف رجح نباو )۱۲٤٤(«

 المع يمدآ لمع ام :لبج نب ذاعم لاقو :اودازو «يبهذلا هقفاوو ١ مكاحلا

 ءادردلا يبأ نع 5١١/١ كلام هاورو . لجو زع هللا ركذ نم هللا باذع نم هل ىجنأ

 هلاجر : هنع لاق «رخآ دنسب 41/-45ص هراكفألا جئاتن» يف رجح نبا ًاضيأ هاورو .ًافوقوم

 . تاقث

 كلامو ٥۳۷و ۳۰۲/۲ دمحأو 55941(2) ملسمو «(۰۳٤1)و (۳۲۹۳) يراخبلا هاور (۲)

 .(844) نابح نبا هححصو «(۳۷۹۸) هجام نباو )۳٤۹۸(« يذمرتلاو ۱

 .(۲۹۹۳) ملسمو )1٤۰٤(« يراخبلا هاور (۴)
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 كو 7 5 2

 2 5 2 ئآ

 .() (ةجرد هنم لضفأ هلل نوركاذلا ناكل ءامد بضتخيو رسكني ىتح نيكرشملاو

 . ”هلوق نم ذاعم ىلع هفقو ٌباوصلاو .ًاعوفرم رباجو ذاعم ثيدح نم هوحن ىورُيو

 نع « ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع <« عزاولا يب أ ثيدح نم يناربطلا جرخو

 ناك هللا ركذي رخآو ءاهُمسقي ٌمهارد هرجح يف الجر نأ ول» :لاق لي يبا
 نم يملسألا ةزرب يبأ نع عزاولا يبأ نع حيحصلا :تلق . ”«لضفأ هلل ركاذلا
 . يبايرفلا رفعج هجرخ . هلوق

 حبسو عةئم ربك نم» :لاق لكي ّيبنلا نع نع . سن أ كيان نم اقا جرخو

 يدع نباو )١40١(« ىلعي وبأ ًاضيأ هاورو . ("87) يذمرتلاو ۷٥/۳ دمحأ هاور )١(

 «راكفألا جئاتن» يف رجح نباو ,.(747١/)و )١755( يوغبلاو .481/7 «لماكلا» يف

 جارد فيعض دانسإ اذهو . ديعس يبأ نع , مثيهلا يبأ نع 1 لا

 .فيعض مثيهلا يب أ نع هتياور يف

 ريبكلا يف يناربطلاو .#406/1و 00/٠١١" ةبيش يبأ نبا هاور ذاعم ثيدح (۲)

 ءريبزلا يبأ نع «يراصنألا ديعس نب ىبحي قيرط نم )١1164( ءاعدلا يفو ۴ه ٠۰

 ًاسوواط نإف « عطقنم هنكل حيحصلا لاجر هلاجر دنس اذهو . هعفر ذاعم نع «سوواط نع

 ءاذكه يفقثلا باّمولا دبع هنع هاورف ديعس نب ىبحي ىلع هيف فلتخاو اذاعم كردي مل

 راكفألا جئاتن» رظنا .ًافوقوم ذاعم نع هغلب هنأ ريبزلا يب أ نع لاقف .ًاسوواط مهبأ نکل

 نم )7١9( «ريغصلا» يفو (۲۳۱۷) «طسوألا» يف يناربطلا هاور رباج ثيدحو .9الص

 نع يراصنألا ديعس نب ىيحي نع نايح نب ناميلس نع يبايرفلا فسوي نب دمحم قيرط
 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاق امك حيحصلا لاجر هلاجر دنس اذهو .ريبزلا يبأ
 ۷٤/٠١. «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلاو ۲

 ءاوُقُتُو هلاجرو : لاقو «طسوألا» يف يناربطلا نع ۷٤/٠١ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ )١(
 . ٠٠٠/۲ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هنسحو

 .ةزرب يبأ نع ورمع نب رباج عزاولا يبأ قيرط نم ”*/ ؟ «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاورو )٤(
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 ٍتانَدَب عبس نمو ءاهَقتْعَي باقر رشع نم هل ًاريخ تناك «ةئم لّلهو ءةئم
 . "”«اهرحني

 ةئم قتعأ الاجر َّنِإ :هل ليق هنأ ءادردلا يبأ نع هدانسإب اينّدلا يبأ نبا جّرخو

 موزلم ناميإ كلذ نم ٌلضفأو ربك لجر لام نم ةمسن ةئم نإ :لاقف «ةمسن

 . ّلجو رع هللا ركذ نم ًابطر مكدحأ ُناسل لازي ال نأو ءراهنلاو للاب
 قف نإ بأ ا هللا :لوقأ نأل :لاق ءًاضيأ ءادردلا يبأ نعو

 ةباحصلا نم هريغو يسرافلا ناملس لاق كلذكو . "رانيد ةئمب ا ف

 .لاملا نم هددعب ةقدصلا نم ٌلضفأ ٌركذلا َّنِإ : نيعباتلاو

 : اهل لاق ةي ّيبنلا نأ ءىناه مآ ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ مامإلا جّرخو

 هللا يدمحاو «ليعامسإ دلو نم ةبقر الاخ اهنإف ‹ةحيبست ةئم هللا يحبس»

 ليم يف نوا نيلمحت جرف ةمججلُم سرف ةنم كل لدعت اها «ةديمحت ةئم

 هللا يلهو «ةلّبقَتُم ثُم ةدّلقم َةنَذَب ةئم كل ُلدعت اهتإف «ةريبكت ةثم هللا يرّبكو هللا

 لئموي عري الو ‹ ضرألاو ءامسلا نيب ام المت ا ال  ةليلهت ةئم

 هجا نباو اشا دمحأ هجرخو ,9(تيتأام لثمب ينأي نأ الإ كلمع لثم ل دحأل

 . «لمعلا اهقبسي الو اندرات ال ءةرم ةئم هللا الإ هلإ ال : يلوقو» :امهدنعو

 .هدوجو ناكم فرعي ال يبايرفلل ركذلا باتكو انل ةرسيتملا رداصملا يف هيلع فقن مل )١(
 . ۱۸١/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 «(84 5) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو ١٠٤و ۳٤٤/٦ دمحأ هاور نسح ثيدح (۴)

 ريبكلا» يف يناربطلاو ۲۷۸/٠١ ةبيش يبأ نباو ۲٠٠۸٠ قازرلا دبع ًاضيأ هاورو

 1/١"7-1١5". مكاحلاو «(۳۲۹) (۳۲۷) «ءاعدلا» يفو (4١٠٠)و 14

 بيذهت» يف يزملاو ١41١1/54.« «لماكلا» يف يدع نباو )41/١( يذمرتلا هاور )٤(

 هدنس يفو 5/١ «لادتعالا نازيم» يف يبهذلاو ١١١/١-1١1١« «لامكلا

 هل يذمرتلا نيسحت لعلو ,فيعض وهو بيعش نب ورمع نع هيوار ةزمح نب كاحضلا
 .فلاسلا ءىناه مأ ثيدحل
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 هك يبنلا نع هّدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا هجرخو
 رب

 نم ٌلضفأ ٌةَقدَص ام» :لاق :ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم يناربطلا جرخو
 . «لجو رع هللا ركذ

 نأ ليلا هتاف نم» :ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع ظن هيف ٍدانسإب يبايرفلا جّرخو
 ناحبُس نم رثكيلف «هلتاقی نأ ٌودعلا ّ ب نيَو «هقفني نأ هلامب لخبو «هدباكي
 هقفنُي ةضف لبج وأ «بهذ ,لبج نم لجو رع هللا ىلإ | ٌبحأ اهنإف ا

 سابع نبا ت نم دانسإب «رازبلا هجرخو . )۲جو رع هلل ليبس يف
 ىنعملا يفو كلذ ىلع ىلع دزی ملو ««هللا ركذ رثكيلف» : هثیدح يف لاقو ًاعوفرم

 ا ثيداحأ

 )١( «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلا هاور ٠ اوقثو هلاجرو :لاقو .

 ) )۲يناهلألا ديزي نب يلع هيفو .(۷۸۷۷) «ريبكلا» يف يناربطلا يبايرفلا قيرط نم هاورو ‹

 فيعض وهو .

 يناربطلا هاورو )۷۷۹٩( و) )/8٠٠٠نيفيعض نيقيرط نم .
 )۳( ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو .("088) مقرب )١١171( «ركشلا» يف يطئارخلاو

 ) 2))71«دئاوزلا عمجم» رظناو .فيعض وهو «تاتقلا یحی وبأ هيفو 4/٠١لاء

 «بيهرتلاو بيغرتلا»و ۲/۳۹٩ .



 _ نورشعلاو اا ثيدحلا

 نم ىَمالُس لکو : ني هللا ٌلوسَر لاق : لاق هع هللا يضر .ةريَرُه يبأ ن

 نينو ءٌةَقَدص نينثالا نيب لع : سمسا هيف طن مَ لك ٌةقَدَص هيلع سالا
 ٌةبيطلا ٌةَملَكلاو ةَقَدَص هَعاتُم اهيلع هل عفرت وأ ءاهيلع ُهّلمحتف ,دتباد يف لُجرلا

 قيرطلا نَع ىذألا ظطصتو ةقَدَص ةالّصلا ىلإ اهيشمت : ٍةوطخ لکبو ةقَدَص

 . لسمو ٰيراخبلا ُهاور .«ٌةَقَدَص

 “رازبلا هجرخو «ةريره يبأ نع هبنم نب مامه ةياور نم هاجّرخ ثيدحلا اذه

 ةئم ثالث ناسنإلا» :لاق لي ّيبنلا نع نع ةريره يبأ نع حلاص يب أ ةياور نم

 مل نمف :اولاق «ةقدص موي لك يف هيلع « ىمالس نوثالثو ةتسوأ ءًامظع نوتسو

 :لاق ؟عطتسي مل نمف :اولاق هرکنملا نع ىهنيو «فورعملاب رمای» :لاق ؟دجب
 :اولاق «ًافيعض نعيلف» :لاق م مالا اولاق «قيرطلا نع ًامظَع عفري»

 ال عديلف» :لاق ؟كلذ عطتسي مل نمف

 نا قلخ» :لاق ال ّيبنلا نع ةشن ةشئاع ثيدح نم ملسم جرخو
 « هللا عض « هللا 00 « هللا دمحو هللا ركذ نمف « ,لصفم ةئم ثالثو نيتس

 رمأ وأ ءًامظع لزع وأ «ةكوش لزع وأ «نيملسملا قيرط نع ًارجح لزعو

 نم سا ىمالسلا ةثم ثالثلاو نيتسلا كلن ددع ركنم نع ىهن وأ «يفورعمب

 .ںانلا نع هسفن َحَرحَر دقو هموي

 (0611) بحب دححصو ٠١١4 ملسمو «(1484)و(184 زي (51/1 يراخبلاءاور()
 .نيخيشلا لاجر تاقث هدانسإ لاجرو (4۲۸) مقر (۲)

 انقيقحتب (۹۷) «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلا اضيأ هاورو «(۱۰۰۷) ملسم هاور (۳)

 (*TTA) نابح نبا هححصو

 الآ



 ل نع زذ يبأ نع يليلا دوسألا يبأ ةياور نم ًاضيأ ملسم جرخو
 ؛ًةقدص ٍةحيبست لكف ءةقدص مكدحأ نم ىمالُّس لک ىلع حبصُيو : :لاق 2

 فورعملاب ٌرمأو «ةقدص ةريبكت لکو ءةقدص .ٍةليلهت لکو ءةقدص ةديمحت لکو

 نم امهعكري ناتعكر كلذ نم ءىزجُيو «ةقدص ركنملا نَع ّيهنو ةقدص
 اا

 : لاق ا يبنلا نع ةدي درب ثيدح نم دواد وبأو «دمحأ مامإلا جرخو

 (ةقدصب هنم ,لصفَم لک نع َقُدصتي نأ هيلعف الصم نوتسو ةئم ثالث ناسنإلا

 ءيّلاو ءاهنفدت دجسملا يف ٌةَعاحنلا : لاق ؟هللا يبن اي كلذ قيطُي نمو : اولاق

 .©2(كئزجت ىحضلا اتعكرف ,دجت مل نإف «قيرطلا نع هيحنت

 ,ملسم لک ىلع» : لاق اب ّيبنلا نع « ىسوم يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 :اولاق «فدصت و ةسفن عفنيف «هدیب لمعيف» : لاق ؟دجي مل نإف :اولاق ا

 مل نإف :اولاق «فوهلملا ةجاحلا اذ ْنيعي» :لاق ؟لعفي مل وأ «عطتسي مل نإف

 :لاق ؟لعفي مل نإف :اولاق ا :لاق وأ ءريخلاب رمأيلف» :لاق ؟لعفي

 .(297(ةقدص هل هنإف لا نع ڭىسميلف»

 .هلك ّيبنلا نع سابع نبا ثيدح نم «؟(هحيحص» يف نابح نبا جّرخو
 نمو : موقلا نم لجر لاقف «موي لَك ةقدص مدآ نبا نم منم لك ىلع» :لاق

 )١( ملسم هاور )۷۲۰(.

 (19) «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلاو )٥۲٤۲(. دواد وبأو "014/0 دمحأ هاور (۲)
 .(٠765)و )۱۹٤۳( نابح نبا هححصو

 )٠١١8(. ملسمو «(077١5)و )۱٤٤١( يراخبلا هاور (”)

 يف يناربطلاو «(9 77) رازبلاو ١(« 5" )و (؟474) ىلعيوبأ ًاضيأ هاورو «(7849) مقرب )٤(

 ةياورو «سابع نبا نع .ةمركع نع .كامس قيرط نم (117/47١)و (۱۱۷۹۱) «ريبكلا»

 . هلبق يتلا ثيداحألاب ىوقتي نكل «بارطضا اهيف ةمركع نع كامس
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 للا «ةقدص ركنملا نع يهنو «ةقدص فورعملاب رمأ» :لاق ؟اذه قيطي

 هجّرخو . «ةقدص ةالّصلا ىلإ مكُدحأ اهوطخي ةوطخ لكو ؛ةقدص فيعصلا ىلع

 . هريغو رازبلا

 لاقف «ةالص وأ موي لك ةقدص ناسنإلا نم مّسيم لك ىلع» :ةياور يفو

 ةالص ركنملا نع ًايهنو فورعملاب ًارمأ َّنِإ» : لاقف «هب انتيتأ ام ٌدشأ نم اذه : لجر

 ا نع ا ا و فقام فهلا وفا فأ

 نَع ىذألا ٌةطامإو» :رازبلا ةياور يفو .«ٌةالص ةالّصلا ىلإ اهوطخت ةوطخ ّلكو
 ۰ . (ةالصد : لاق وأ (ةقدَص قيرطلا

 وهو :مسولا نم ذوخأم ةدح ىلع وضع لك تدملاب ديري :مهضعب لاقو

 ىلع ٌبجيف « هللا ٍعنص رثأ هيلعو الإ ٍبَصَع الو قرع الو مظع ْنِم ام ذإ ,ةمالعلا

 دارملا وه اذهو ءًأحيحص ًايوس هقلخ ىلع هل دمحلاو هلل كلذ ىلع ٌركشلا دبعلا

 . ءانثلاو ركشلاو دمحلا ىلع يوتحت ةالصلا نأل «« موي لک ةالص هلوقب

 ءاي ّيبنلا ىلإ ثيدحلا عفر سابع نبا نع رخآ هجو نم را جرخو

 ,ةقدص موي لک يف مدآ ينب نم وضع لک ىلع وأ «ىَمالّس لک ىلع» : لاق
 .()(ىحضلا اتعكر كلذ نم ءىزجيو

 ىف ومشت لک یل لاق شق يملا نعال درا نأ فيلد دن سور

 ل ق :لاق ؟ًائيش دجي ال ناك نإف : ليق «ةقدص لک

 صوقنملل كرصب َّنِإو «هريثكو هليلق نم يطعُي» :لاق «یلب :لاق «؟ًاحيحص

 1 ةد ةع وشمل كش نإو ةفدض ضب

 نبا هجّرخ يذلا -رذ يبأ ٌتيدح  يضاملا ثيدحلا حرش يف انركذ دقو

 ۲۳۷/۳ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو «طسوألا»و (1۳۹) «ريغصلا» يف يناربطلا هاور )١(

 . ةمجرت هل دجأ مل نم هيفو :لاقو

 . فلؤملا ريغ دنع هجرخ نم ىلع فقن مل (۲)

 دال



 اهيلع الإ مدآ نبا سفن نم سيل» : لاق هلك ّيبنلا ن أ ٩)«هحیحص» يف نابح

 ةقدص انل نيأ نمو هللا لوسر اي : لبق ا .موي لک يف ًةقدص

 ,ريبكتلاو ا ءحيبسلا : ةريثكل ريخلا تاوبأ نإ :لاق ؟اهب قديِصتت

 «قيرطلا نع ىذألا طيمتو ىركبملا نع ىهنلاو «فورعملاب ٌرمألاو ؛ليلهتلاو
Eةّدشب ىعستو «هتجاح ىلع ٌلدتسملا لُدَيِو « ىمعألا يدهتو ؛ّمصألا م  

 5007 ,فيعّضلا مم ؛كيعارذ ةَدْشب لمحتو «ثيغتسملا نافهُللا عم كيقاس

 . «كسفن ىلع كنم ةقدص

 :(ديبع وبأ لاق . «ةقدص هيلع سائلا نم ىمالُس لک ىلع» : ا هلوقف

 :ثيدحلا ىنعم نأكف : لاق يعبلا نسْرف يف نوكي ٌمّظَع لصألا يف ىمالسلا

 مسا نيقالشلا نأ ىلإ ديبُت وبأ ريشُي ءةقدص مدآ نبا ماظع نم مظع لَك ىلع

 ةبسنلاب ةلمجلا يف ماظعلا نع اهب ربع مث ءلبإلا يف يتلا راغصلا ماظعلا ضعبل

 . هريغو يمدآلا ىلإ

 . ةقدص مدآ نبا ماظع نم مظع لك ىلع :هدنع ثيدحلا ىنعمف

 عيمج نع كلذب ىنكو « لجرلاو ديلا فرط يف مظع : ي هريغ لاقو

 . درفم وه : ليقو «ٌممج یمالسلاو «دسجلا ماظع

 ًامظع نوعبرأو ةينامثو ناتثم ندبلا ماظع َعيمج نأ بطلا ءاملع ركذ دقو
 اهنم رهظي ءامظع نوتسو ةئم ثالث يه : : لوقي مهضعبو (كانامشسلا یوس

 ,ةينامسمسلا ىمست رهظت ال ٌراغص ةيقابلاو ءًامظع نوتسو ةسمخو ناتثم سحلل

 ماظعلا هذه نع اهب ربع ىمالسلا لعل .لوقلا اذه قدي ثيداحألا هذهو

 رازبلا ةياورو ءماظعلا نم ريعبلا يف ام رغصأل مسا لصألا يف اهنأ امك ءراغصلا

 دقو «ىمالس نوثالثو ةتس وأ» :اهيف لاق ثيح ءاذهل دهشي ةريره يبأ ثيدحل

 . ۳٣٥ص مدقت دقو ة ةرضضفف] مقرب )1(

 . ۱۰/۴۳-۱١ «ثيدحلا بيرغ» يف (۲)
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 ةياورلا هذهو «أمظع نيتسو ةئم تس مدآ نبا يف لإ : هيف لاقو «نازبلا نیغ هح

 .الصفم نيتسو ةئم ثالث ركذ ةديرُيو ةشئ ةشئاع ثيدح يفو . طلع

 لع معن مظعأ نم اهتمالسو ماظعلا هذه بيكرت نأ : ثيدحلا ىنعمو

 ًاركش كلذ َنوكيل نع مدآ نبا قدصتي ةقدص ىلإ اهنم مظع لك جاتحيف «هدبع

 يذلا ميركلا كْبرب رع ام ناسنإلا اهي ايل : لجو رع هللا لاق ا هليل

 رع A-1 :راطفنالا] )کبر ءاش ام ٍةَروُص يأ يف كلَ اوسف َكَقَلَخ

 ام ليل ةدثفالاو َراَصبألاو مسل کل َلَعَجَو مُكأَشْنا يذلا وه لفه :لجو

 َنومَلْعَت ال متا نوط نم مجرا E لاقو YY] : کک

 «[۷۸ :لحنلا] 4 َنوُركشت مُكْلعَل ةدئفألاو دامو َعَمَسلا مك لَعَجو ايش

 هذه : اما ا دلبلا] (نيتفشو اناسلو نيّيَع هل لَمْ ملأ : لاقو

 ‹ ةيآلا هذه ةليل ليضفلا أ رقو «)ركشت اميك اهب ٌكررقي ةرهاظتم هللا نم مَعَ

 ر نبع كل لنآ هلل ًاركاش ةليل تب له : ل وع عل ىكبف

 اذُه نم دّدعي لعجو ؟هب قطنت ًاناسل كل لعج نأ هلل ًاركاش هليل تب له ؟امهب

 ا

 طس الجر نإ : لاق يراق نامل نع هدانسإب ("اينذلا فا نبا یورو

 ىتح هيلع ينليو لجو زع هللا ُدَمحي لعجف «هيدي يف ام عزتناف « ل

 رخآلل طسبو «هيلع ينبو هللا دمحُي لعجف «يروب الإ شارف هل نكي مل

 ؟لجو رع هللا دهخت ام قميصا اك : يروبلا بحاصل لاقف ءايندلا نم

 :لاق ءهاّيإ ْمهطمَأ مل للا ّيطغأ ام هب ُتيطعأ ول ام ىلع هللا ُدَمَحَأ : لاق

 «روثنملا ردلا» يف امك متاح يبأ نباو ةديمج خب دبع هع رر داق لاق اذكر ر

4 . 

 )٠١٠١(. «رکشلا باتك» يف (۲)

 . برعم يسراف «جوسنملا ريصحلا وه : يروبلا (۴)
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 ؟كيلجر تازا ؟كيدي تارا ؟كناسل تبرأ ؟كرضن تبارآ لاف ؟ةلاذ امو

 .("7دسجلا ىنغ ٌةَحّصلا :لوقي ناك هنأ ءادردلا يبأ نع هدانسإبو
 كاسب وعول هل لاف لاج قي هيل كش الجر نا يع نب ضروف ع

 كديبف :لاق ءال : لجرلا لاق ؟مهرد فلأ ةئم هب ٌرِصِبُب يذلا اذُه كرصبب كل نأ
 ٠ هيلع هللا مَعَ هركذف : لاق ءال :لاق ؟كيلجربف : لاق ءال :لاق ؟مهرد فلأ ةئم

 .«)”ةجاحلا وكشت تنأو فولأ نيئم كدنع ىرأ : سنوي لاقف

 كلُملا ةيفاعلا :دواد لآ ةمكح ىف ٌبوتكم :لاق ءم نب بهو نعو

 .7ٌئفخلا

 هللا َمعنأ ام ردق ملعت نأ تدرأ نإ «مدآ نبا اي :لاق ينزملا ركب نعو

 قرع يف هلل ةّمعن نم مك :راثآلا ضعب يفو 5 كينيع ضمخف «كيلع

 .)نکاس

 ناتمعن» : لاق « ا ّيبنلا نع سابع نبا نع («يراخبلا حيحص» يفو

 لاق امك هب بلاطُيو «ةمايقلا موي اهركش نع ُناسنإلا ُلأسُي امم معنلا هذهف
 َناّبح ُنباو يذمرتلا جّرخو .[4 : رثاكتلا] 4 ميعنلا نع ٍذئموي ّنْلَئَستل مث : ىلاعت

 )١( «رکشلا باتك» )”٠١(.

 . 77/7 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 )١77(. «ركشلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور (”)

 )٤( «ركشلا باتك» يف ايندلا يبأ نبا هاور )١187(.

 .ءادردلا يبأ لوق نم 7١١/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (©)

 )١(« «دهزلا» يف كرابملا نب راو 2" 44و 768/1١ دمحأ ًاضيأ هاورو .(5417) مقرب (5)

 . (۲۹۰) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )٤۱۷١(« هجام نباو «(۲۳۰ 4) يذمرتلاو

 دالك



 ةمايقلا موي هنع دبعلا لأسُي ام لأ َنإ» : لاق لَك ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم

 .()«؟درابلا ءاملا و ‹كمسج كل حصن ملأ : هل لوقيف , ميعنلا نم

 هنع يورو .©)ةحصلاو ْنمألا ميعنلا :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 . ") اعوفرم

 نع ٍئموي نسل مئو "هوك يف اع نبا نع ةحلط يبا نی اع لاو
 0 .راصبألاو عامسألاو نادبألا ة كك ميعنلا :لاق 5 00

 داو 2 لافت رهو ,مهنم كلذب ملعأ وهو ؟اهولمعتسا اميف :دابعلا هللا

 , 9 [م+ :ءارسإلا] «ًالوؤسَم ُهْنَع ناك َكعلوأ لَك َداُقلاو ٌرَصَبلاو ٌعمّسلا

 نبا نع «ءاطع نع  فعض هيفو  ةبتغ نب بويأ ةياور نم يناربطلا جّرخو

 نمو « هللا دنع ٌدهع اهب هل ناك هللا الإ هلإ ال : لاق نم» : هلك ّيبنلا نع ,رمع

 فلأ نورشعو ةعبرأو ةنسح فلأ ةئم اهب هل بتك «هدمحبو هللا ناحبس :لاق

 ينال اجا نرو لان ها لورا اذه دعب كليك فنك نك لات يح

 داكتف « هللا معن نم ُةَمعْنلا موقتف .هلقثأل لبج ىلع عضو «لمعلاب ةمايقلا موي

 .©(هتمحرب هللا لواطتي نأ الإ ءهّلك كلذ دفنتست نأ

 )١( نابح نبا هححصو .(”8"ه48) يذمرتلا هاور )78514( .
 هركذو ۰۲۸٤/۳۰ «نايبلا عماج» يف يربطلاو (144) «دهزلا» يف يرسلا نب دانه هاور (۲)

 نباو «ديمح نب دبعو ءرذنملا نبال هتبسن دازو 5١7/4. «روثنملا ردلا» يف يطويسلا

 .(«ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو «هيودرم

 دبع ىلإ يطويسلا هتبسن دازو 2884 / ٤ «ريثك نبا ريسفت» يف امك متاح يبأ نبا هاور ()

 . هيودرم نباو «دهزلا دئاوز» يف دمحأ نب هللا

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هتبسن دازو 2585/7٠ «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (5)

 ةحلط يبأ نب ٌيلعو «بعشلا» يف يقهيبلاو «هيودرم نباو « متاح يبأ نبا ىلإ 4

 . سابع نبا نم عمسي مل
 = ٤١١/٠١ «عمجملا» يف يمثيهلا هفعضو )٠٠٠٤(« «طسوألا» يف يناربطلا هاور (ه)

 دلال



 ا يتلا نع « سنأ نع ًاضيأ فعض هيف دانسإب «"!ايندلا يبأ نبا یورو

 نم ةمعنل هللا لوقيف «تائيسلاو تانسحلابو ,ةمايقلا م موي معنلاب ىتؤي» : لاق

 . «اهب تبهذ الإ ًةنسح هل كرتت امف هتانسح نم كقح يذخ :همّعن

 هللا ىحوأف ءًاماع نيسمخ ٌدباع هللا َدْبَع :لاق هم نب بهو نع هدانسإبو

 َنذأف ؟ُبنذأ ملو يل رفغت امو بر اي :لاق كل ٌترفغ دق ين : هيلإ لجو رع

 . ماقو نكس مث لص ملو منی ملف « «هيلع برضف «هقنع يف قرعل لجو رع هلل
 لجو رع كر نإ : كلملا لاقف a نم يلام هيلز اجت كلم هاتأف

 .قرعلا ا لاعب ا وسم اغ :لوقي

 نع يشرقلا مره نب ناميلس ةياور نم ًاعوفرم ىنعملا اذه ””مكاحلا جّرخو
 هللا دبع ًادباع نأ هربخأ ليربج نأ : هلك ّيبنلا نع رباج نع ردكنملا نب دمحم

 ءٌدجاس وهو ُهَضِبقَي نأ هر لأس مث «ةنس ةئم سمخ رحبلا يف لبج سأر ىلع

 مي ثعبُي هنأ ملعلا يف دجنو ءانجرع اذإو انطبه اذإ هيلع رمن نحنف :لاق
 . ةبتع نب بويأب -

 نباو هيودرم نبا ىلإ هتبسن دازو ؛"55/4 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 .ركاسع

 . كورتم وهو « ىسوم نب حلاص هيفو .(7؟4) «ركشلا باتك» يف )١(

 .54/ ٤ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو )١44( «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۲)
 مره نب ناميلس نيد «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو .؟١/٠65؟ «كردتسملا» يف (۳)

 يبهذلا هدرو «نيلوهجملا نع يوري ال دعس نب ثيللاو «ماشلا لهأ داهز نم دباعلا

 .دمتعم ريغ ناميلسو «هللاو ال : هلوقب

 نم ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب ,.778/7؟ «نازيملا» نم ناميلس ةمجرت يف لاقو

 ,«َنولَمعَت مك امب َةنَجلا اولُحْدُأل :لوقي ىلاعت هللاو ءاذه حصي مل : مكاحلا قيرط
 لضف نم يه ةحلاصلا انلامعأ «ىلب «حص امك هللا باذع نم هلمع ًادحأ يجني ال نكلو

 .هل دمحلا ىلع دمحلا هلف .ةّوق الو انم لوحب ال «همعن نمو انيلع هللا
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 يدبع اولخدأ : لجو رع ُّبرلا لوقيف لجو رع هللا يدي َنْيَب فقويف «ةمايقلا
 هللا لوقي مث .تاّرم ثالث ,يلمعب بر اي :ُدبعلا لوقيف «يتمحرب ةنجلا
 تطاحأ دق رصبلا ةمعن نودجيف «هلمعبو هيلع يتمعنب يدبع اوسياق : ةكئالملل

 نانلا َيدْبَع اولخدأ :لوقيف هل دسجلا معن تيقبو «ةنس ةئم سمخ ةدابعب

 هلخديف «كتمحرب «ةنجلا ينلخدأ كتمحرب :هبر يدانيف .رانلا ىلإ ٌرجيف

 لاق مره نب ناميلّسو .دمحم اي هللا ةمحرب ٌءايشألا امنإ :ليربج لاق «ةنجلا

 . ظوفحم ٌريغ هئيدحو لوهجم وه :2يليقعلا

 ىتؤي» :ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع نع رظن هيف ٍدانسإب ”يطئارخلا ىورو
 يف اوُرظنا :ةكئالملل لوقيف لجو رع هللا يدي نيب ُتَقوُيف ,ةمايقلا موي دبعلاب

 كمَحِن نم ٍةدحاو ةمعن رذقب الو : نولوقيف نورظنيف «هيلع يتمعنو يدبع لمع

 افاق N حلا هوان هلع فرت دس الر دن هيلع
 يتمعن كل ٌتبهو دقو « كتائّيس كل ترفغو «كتانسح تلبق دق «يدبع :لوقيف
 . كلذ نيب اميف

 نو : لاق امك هّنوصحُي ال امب هدابع ىلع ّمعنأ ىلاعت هللا نأ :ٌدوصقملاو
 هب يضرو ركشلا ُمهنم بلطو .[4 : ميهاربإ] (اًهوصحت ال هللا ةّمعن اودع
 ركشلا مهفّلكو «هردق ىلع دابعلا ىلع معنأ هللا نإ : يميتلا ناميلس لاق . مهنم

 دمحلابو «همعنب مهبولقب فارتعالاب ركشلا ّنِم مهنم يضر ىتح مهردق ىلع
 مانُ نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلاو دراد وبأ هجرخ امك :ةاهيلع لاب
 e ل د نيح لاق نم» :لاق هنأ لك ّيبنلا نع

 دقف لكشلا كلو ٌدمحلا كلف ادار «كقلخ نم ٍدحأب

 .اذه هئيدح یورو 2١55/7 «ءافعضلا» يف 0(

 . فيعض هدانسإو )٥۷( «ركشلا ةليضف» يف (۲)

 .(8) «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )"(
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 ةياور يفو .()«هتليل ركش ىذا يسمي نيح اهلاق نمو ‹ مويلا كلذ ٌرْكُش ید

 سابع نب هللا دبع نع يئاسنلل

 بع ىلع هللا معنأ ام» :لاق كو يبنلا نع ةشن Sa رع

 بنَ امو ءاهَركشي نأ لبق اهرکش هل هللا بتك الإ هللا دنع ْنِم اهنأ ملعف «ةمعن

 ." «هرفغتسی نأ لبق هترفغم هل هللا بتك الإ هيلع مدنف «ًابنذ ٌدبع

 انأ نإ[ تراب :روطلا موي مالسلا هيلع ىسوم لاق : يا وا لاك

 كاسر تغلب انأ نإو «كلبق نمف «تقدصت انأ نإو «كلبق ن نمف « تیا

 (ينتركش نآلا : لاق ؟كّركشأ فيكف «كلبق نمف

 مدآ عيطتسي فيك ءّبر اي : ٌمالّسلا هيلع ىسوم لاق :لاق «نسحلا نعو

 هتنكسأو «كحوُر نم هيف تخفنو «ڭديب هّتقلخ ؟هيلإ تعنص ام ٌركش يّدؤي نأ

 قلم كلل د01: ى الان فلا يوصف ةكقخرا لا :ةيرفاو» كنج

 © هتعنص امل ارکش كلذ ناكف «هیلع يندمحف

 يناربطلاو (۷) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو «(08017/) دوادوبأ هاور «نسح ثيدح )١(

 . (۳۰۷) «ءاعدلا» يف

 «ءاعدلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو )٤١( «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هنع هاورو (۲)

 سابع نبا نع هاور نم ةياور نأب دحاو ريغ مزجو )۸٩۱(« نابح نبا هححصو «(۳۰۹)

 . مانغ نب هللا دبع نع هاور نم ةياور باوصلا نأو أطخ
 ملو «حرجب ركذ ًادحأ هدانسإ يف ملعأ ال ثيدح اذه :لاقو 014/١ مكاحلا هاور (۴)

 هاورو «كورتم وهو دايز نب ماشه هيفو )٤۷(« «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاورو «هاجرخي

 ماشه لب :هلوقب يبهذلا هدرو .هححصو ايندلا يبا نبا قيرط نم ٤ مكاحلا

 :لاقو «طسوألا» يف يناربطلا ىلإ هبسنو ١١4/6 عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو «كورتم

 . فيعض وهو «يرقنملا داور نب ناميلس هدانسإ يف

 )٤( «رکشلا ةليضف» يف يطئارخلا هاور )۳۹( .
 . )١١( هركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (ه)
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 نأ يل فيك بر يأ :لاق هنأ دواد ةلأسم يف ترق :لاق دلجلا يبأ نعو
 ءدواد اي نأ : يحولا هاتأف :لاق ؟كتمعنب الإ كركش ىلإ ٌلصأ ال انأو ٌكَرُكشأ

Eشرا يزف: لاف ترا یب لاف هلا نم كب يذلا  

 .()ارکش كنم كلذب

 ٍةمعن رغصأو كركشأ نأ يل فيك براي : ىسوم ةلأسم يف تأرقو : لاق

 اي نأ : يحولا هاتأف :لاق ؟هلك يلمع اهب يزاجُي ال ٌكمَعن نم يدنع اهّتعضو

 .©7)2ينتركش نآلا « ىسوم

 ةمعن هيلع تبجو الإ هرم هلل ٌدمحلا : طق دبع لاق ام : هللا دبع نب ركب لاقو

 تءاجف هلل دمحلا :لوقي نأ اهؤازج ؟ةمعنلا كلت ءازج امف هلل دمحلا : هلوقب

 .(هللا ٌءامعن دفنت الف «ىرحأ ةمعن

 «ةمعن بع ىلع هللا ٌمعنأ ام» :ًاعوفرم سنأ ثيدح نم(؟)هجام نبا ىور دقو

 .«ذخأ امم لضفأ ىطعأ يذلا ناك الإ هلل ٌدمحلا :لاقف

 اعوفرم ديزي تنب ءامسأ نع بشوح نب رهش ثيدح نم هوحن انيورو

 . ©ًاضيأ

 . "”هلوق نم يرصبلا نسحلا نع اذه يورو

 «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هقيرط نمو 14ص «دهزلا» يف دمحأو (ه) ايندلا يبأ نبا هاور )١(

5. 

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو «77ص «دهزلا» يف دمحأو (5) ايندلا يبأ نبا هاور (۲)

5. 

 . (7) «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۴)

 )٤( «ركشلا» يف يطئارخلا ا (۳۸۰۰۵) مقرب )١(« نسح هدانسإو .

 )٩( مالک هيف بشوح نب رهش .
 )١١١(. «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (5)
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 اهيف تّرثك دق ٍضرأب ينإ :هيلإ زيزعلا دبع نب رمع لامع ضعب بتكو

 ينإ :ُرَمُم هيلإ بتكف ركشلا فعض ْنِم اهلهأ ىلع ٌتقفشأ دقل ىتح .معنلا
 هللا دمحف معن دبع ىلع معني مل هللا نإ تنا امم هللاب ملعأ كار تنك دق

 هللا باتك يف الإ كلذ فرعت ال تنك ول هممت نم لضفأ هدم ناك الإ ءاهيلع

 يذلا هلل ا امْلع نالو داد اا دقلو» : ىلاعت هللا لاق «لزنملا

 َنيِذّلا قيسوإ» : هللا لاقو «[ ٠١ : ؛لمؤلا] © لينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع انَلص
E4 هلل دمحلا اوُلاَقو» : هلوق ىلإ «اهوواَج اذإ تح أرمي ةنجلا ىلإ مهر  

 ؟)ةنجلا لوخد نم لضفأ ةمعن ّيأو [۷۳ :رمزلا]

 ا فني نع "”«ركشلا باتك» يف ايندلا يب أ نبا ركذ دقو
 هنأ ةنييُع نبا نعو «معنلا نم لضفأ دمحلا نإ :لاق نم لوق ينعأ :لوقلا اذه

 لو ع ولا لعف نم ٌلضفأ ٍدبعلا ُلعف نوكي الو :لاق .هلئاق أطخ

 ةيفاعلاك ءتول معلا E ءهبوص نم لوق باوصلا نكلو

 , ةينيدلا معلا ّنم وه دمحلاو «كلذ وحنو «هوركملا عفدو ءةحصلاو قزرلاو
 دسلاب 0 همت ركل اد دع ىاضما علا حل هللا نم ةمعن امهالكو

 ak ةيويندلا معنلا ناف ی لا 07 هج يا لشما امدع

 ن0 لك وفرط ني نرتب ال ةمعت لک مزاحوبأ لاق امك ًديلب تناك كش اهب

 ركشلا عاونأ نم هريغ و ا دمحلاب ةيويندلا همعن ىلع ركشلل هّدبع هللا فو اذإف
 هللا نإف اهم رغ هللا ىلإ ٌبحأو معنلا كلت نم ًاريخ ٌةمعنلا هذه تناك

 )١( «ريثك نبا ريسفت» يف امك «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هاور ۳۷۰/۲۳ .

 )۲( مقرب )١١(.

 . «همعن رکشل» :(ب) يف (۳)

 .«همعن» :(ب) يف )٤(
 . ۲۳۰/۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو )۲١(« «هركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (©)
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 برشيو ءاهيلع هدمحيف ةلكألا لكأي نأ هدبع نع ىضريو ,دماحملا حُب

 دوجلا لهأ دنع اهركشو اهيلع ٌُدمحلاو م N :اييلع ةةعيف كندا

 مركأ لجو رع هللاو ءءانثلل ًابلط اهّبوأذبب مهف «مهلاومأ نم مهيلإ ٌٍّبحأ مركلاو
 ءاهب ءانثلا مهنم بلطيو «هدابعل ُهَمَعِ لد رهف «نيدوجألا د دوجأو ‹ نيمركألا

ك كلذ ناک نإو ءاهيلع ًاركش كلذب مهنم ىضريو ءاهيلع دمحلاو «اهرکذو
 هل

لذ ٌّبحُي هنكل «مهركش ىلإ رجاتحم ريغ وهو «مهيلع هلضف نم
 «هدابع نم ك

 اا دما هيف هلامكو هخالفو دبعلا ځالص ناك ثيح
 ها

 E EE امك هوب جيلا E نم ناك نإو . مهيلإ

 نمو كل ٠ لكلاو .هئاطعإب مهحدمو ءةضعت ميس E مل .لاومألا

 ًاعوفرم ءاح يذلا رثألا ىنعم ملعُي انه نمو «كلذ ىلا همرك نكلو «هلضف

 . (هدیزم ٌء یفاکیو «ةمعن يفاوُي ًادمح هلل دمحلا» : ًافوقومو

 موي لك ةقدص هيلع ساّنلا ّنم ىمالّس لك : ثيدح ريسفت ىلإ نآلا عجرنلو

 .«شسمشلا هيف علطت

 ماي نم موي لک يف ء ءاضعألا هذه نع مدا 3 ىلع َةقدصلا نأ : ينعي

0 
 ناكو «نیفص موي : لاقي امك «كلذ ْنِم ديزأ ٍةَّدم نع هب رعي دق مويلا َّنِإف < ايندلا

 4ْمُهْنَع اقورضَم سی مهيأ م : ا اي ةّدم

 ءسمشلا هيف علطت موي لك : لبق اذإف ءراهنو اليل كلذ نوكي دقو «[8 :دوه]

 رهاظو ءاينّدلا مايأ نم هيف شيعي موي لک يف مدآ نبا ىلع ةقدصلا مده نأ ملع

 ي لك ململ لع جار هدا هذهي ركشلا اذه نأ ىلع لدی ثيدحلا

 : نيتجرد ىلع ركشلا نكلو

 ب ال اذهف «مراحملا بلتجيو «تابجاولاب ىتأي نأ وهو «بجاو : امهادحإ

 .«لكلاف» :(أ) يف )١(
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 نم(! دواد وبا جرح ام كلذ قلع ديو هولا هذه كش ىف قكيوا فلم
 ّلُك ىلع حبصُي :لاقف زذ يبأ دنع انك :لاق ءيليذلا دوسألا بأ انمي دع
 .ةقدص مايصو ٌةقدص ةالص ّلكب هلف « ةقدص موي لَك يف مكدحأ و

 هللا لوسر دعف «ةقدص ديمحتو «ةقدص ريبكتو «ةقدص حيبستو «ةقدص حو

 اتعكر كلذ نم مكدحأ ءىزجي» :لاق تاحلاصلا لامعألا هذه نم هلك
 نإف» :( او يف جرخملا یسوم ا ثيدح يف مَّدقَت دقو (ىحضلا

 نا ىلع لدی اذهو .") «ةق ةا هل ةنإف رشا نَع كسميلف «لعفي مل

 ٌبنتجاو «ضئارفلاب ماق اذإ ٌرشلل ًابتجم نوكي امنإو ٍّشلا نم ًائيش لفي ال
 ٌركشلا :فلسلا ٌضعب لاق انه نمو «ضئارفلا كرت ٌرشلا َمظعأ إف «ٌمراحملا
 ىلع معلا نم ٍءيشب َناعتسُي ال نأ ٌركشلا : مهضعب لاقو . 0 يصاعملا كرت

3-2 

 . ةصعم

 يصاعملا نع ٌففكُت نأو ءاهْلُك حراوجلا ٌركَش دهازلا مزاح وبأ ركذو

 عيمجب ركشي ملو :هناسلب ركش نم اًمأو :لاق مث «تاعاطلا يف لمعتستو
 كلذ هعفني ملف «هسبلی ملف .هفرطب ذخأف .ًءاسك هل لجر لثمك هلثمف .هئاضعأ

 .«رطملاو جلثلاو دربلاو رحلا نم

 هندب يف هيلع هللا معن يف ٌدبعلا رظنيل : ملسأ نب د ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 نم ٌةمعن هيفو الإ ءيش اذه نم سيل ,كلذ ريغو هيلجرو هيديو هرصبو هعمسو
 لجو رع هلل هندب يف يه يتاللا معنلاب لمعي نأ دلا ىلع نحب لج رع هلا

 )١( «ملسم حیحص» رظناو «(١؟85) مقرب )۷۲۰( .

 ) )۲(۳)ت ۴٤٥ص هجيرخت مدقت .

 .لاقي ناك :لاق «نيسح نب دلخم نع «(۱۹) «رکشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور .
)۳( 

 ًاضيأ هاورو .هركذف )٤۱( .طول نب دمحم نع «نیسح نب دلخم نع .

 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو .(١؟9) «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور ۲٤۳/۴ .
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 معنأ اميف لجو رع هلل لمعي نأ هيلع قح «قزرلا يف ىرخأ ةمعنو «هتعاط يف

 ا ءا لمع نف «هتعاط يف قْزّرلا ّنم هيلع

 هنم وضُع لک يف هلل :لاقف «هتيشم يف رتخبتي الجر نسحلا ىأرو .©0هعرفو

 ت ىلع كاع. رد ديم المس ر ايلا «ةمعن
 ءادأ دعب ٌُدبعلا لمعي نأ وهو «ٌبحتسملا ركشلا :ركشلا نم ةيناثلا ةجردلا

 «نيبرقملا نيقباّسلا ةجرد هذهو تاعالا لفاونب مراحملا بانتجاو «ضئارفلا
 ناك كلذكو ءاهركذ قبس يتلا ثيداحألا هذه يف لكي يبنلا اهيلإ دشرأ يتلا يهو

 اذه لعفتأ : کک یامدق رطفتت یتح موقيو ءةالصلا يف دهتجي لي ّيبنلا

 ًادبع نوكأ الف ذأ :لوقيف ؟رخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا َرْفَع دقو

 . 7(؟ًاروكش

 : ابس] ارش هاد لآ اوما : لجو غ ةا لاقامل : كقلسلا ضعت لاقو

Eيلصُي لصم مهيفو لإ راهن وأ ليل نم ٌةعاس مهيلع تاي مل ©». 

 ىلع اّمإ :ٌبجاو ةا بنل اهركذ يتلا لامعألا هذه ضعب نأ عم اذهو
 يف تاعامجلا يف ةالّصلا ٌبوجو ىري نم دنع ةالصلا ىلإ يشملاك «نايعألا

 ةثاغإو ءركنملا نع يهْنلاو «فورعملاب رمألاك ةيافكلا ىلع امإو ,دجاسملا

 دقو .حالصإلا يف وأ .مهنيب مكحلا يف اّمِإ « سانلا نيب لدعلاو «فوهلملا

 )١( «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )۱۸۸(.

 . «كتمعنب» :(ب) يف (۲)

 (4875)و (۱۱۳۰) يراخبلاو ۲١٠/٤ دمحأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم هاور (۳)

 هجام نباو ۰۲۱۹/۳ يئاسنلاو )٤٤١(« يذمرتلاو ء(۲۸۱۹) ملسمو :.(541/1)و

 2١١6/5 دمحأ ةشئاع ثيدح نم هاورو ء(۳۱۱) نابح نبا هححصو )۱٤۱۹(«

 . (54177/) يراخبلاو

 امك ؛هريسفت» يف متاح يبأ نبا هاورو ءرعسم نع (/4) «ركشلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )٤(

 . ينانبلا تباث نع 0185/76 هريثك نبا ريسفت» يف
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 حالصإ ةقدصلا لضفأ» : لاق الب ّىبنلا نع ورمع نب هللا دبع ثيدح نم يور
 .)«نيبلا تاذ

 ٌدعتم ُهعفن ام اهنم ءةقدصلا نم لب ّيبنلا اهيلإ راشأ يتلا عاونألا هذهو
 ءاهيلع ()هعاتم عفري وأ اهيلع هلمحي هتباد ىلع لُجْرلا ةناعإو ,حالصإلاك

 نع ىذألا ةلازإو ا تیمشتو «مالببتلا ي لخديو .ةبيطلا جو

 «دجسملا يف ةماخنلا فدو < .ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاو «قيرطلا
 « هرصب ٍصوقنملل رصبلاو ءّمصألا عامسإو .فوهلملا ةجاحلا يذ ةناعإو

 كتاف رذ يبأ ثيدح تاياور ضعب يف ءاجو . قيرطلا هريغو أ ىمعألا ةيادهو

 ةمجعلو أ ,هناسل يف ةفآل اإ «مالكلا قيطي ال نم : ينعي(" )(ةقدص لا نع

 . هنايب ىلإ جاتحي ام هنع ْنیبيف «هتغل يف

 ,ليلهّتلاو «ديمحتلاو ,ريبكتلاو ؛ حيبسلاك : عفتلا رصاق وه ام هنمو
 كلذ نع نيتئزجم اتناك امنإو , ىحضلا يتعكر ةالصو «ةالصلا ىلإ يشملاو
 ةيفاك نوكتف «ةدابعلاو ةعاطلا يف اهلك ءاضعألل ًالامعتسا ةالّصلا يف نأل < هلک

 اهُرثكأ ةروكذملا لاصخلا هذه ةيقبو .ءاضعألا هذه ةمالس همعن ركش يف
 اهنم ّيتأي ىتح اهب ٌةقدَّصلا ُلُمكت الف ًةّصاخ ندبلا ءاضعأ ضعبل ٌلامعتسا
 هللا يضر ةشئاع ثيدح يف امك نوتسو ةئم ثالث يهو «ندبلا یمالس ددعب
 .«©اهنع

 «يناربطلا ىلإ هتبسن دازو ۸٠ /۸ «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو )7١69(« رازبلا هاور )١(
 .فيعض وهو .معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع هيفو :لاقو

 . «هعاتم هعفر وأ اهيلع هلمحل» :(ب) يف (۲)
 . ۳۳٥ص هجيرخت مدقت (9)
 . (۳)ت ۳۱٥ص هجيرخت مدقت )6(

- ۸٦ - 



 5 نوردتأ» :لاق و ّيبنلا نع نع .دوعسم نبا نع ()«دنسملا» يفو

 كاخأ حنمت نأ ةحنملا» :لاق . ُملعأ هّلوسرو هللا :اولاق «؟ريخو ٌلضفأ ةقدصلا

 : مهاردلا ةحنمب دارملاو .«ةرقبلا َنبل وأ ةاّشلا نبل وأ «ةّبادلا ٌرهظ وأ ,مهارّدلا

 ةاشلا نبل ةحنمبو ءاهُبكري نمل اهتراعإ وهو ءاهراقفإ ةباَّدلا رهظ ةحنمبو ءاهضرق
 تقلطأ اذإو «هيلإ اهديعي مث اهنبل برشيل ةاش وأ ةرقب هحنمي نأ ةرقبلا وأ

 .اذه ىلإ الإ فرصنت مل «ٌةحينملا

 ‹ ي ّيبنلا نع «بزاع ¿ن نيدءارملا ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخو

 ٩ «ةبقر تع لثم هل ناك ًاقاقز ىده وأ «قرو وأ ‹ نبل ةحينم حنم نم» : لاق

 «مهاردلا ضرق هب ينعي امنإ «قرو ةحينم حنم نم» : هلوق ىنعم : يذمرتلا لاقو

 . ليبسلا داشرإ وهو « قيرطلا ةياده هب ينعي امنإ «ًاقاقز ىده وأ» : هلوقو

 «يلولّسلا ةشبك يبأ نع «ةيطع نب ناسح ثيدح نم ")يراخبلا جّرخو

 1 : كك هللا لوسر لاق :لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس : لاق

 ٌقيدصتو «اهباو َءاجر اهنم ةلصخب لمعي لماع نم ام «زنعلا ةحينم اهالعأ

 نم زنعلا ةحينم نود ام اند دف ناخ 0 «ةنجلا اهب هللا هلخدأ لإ .اهدوعوم

 يطا انف لوو ىلا TT «مالسلا در

 . ةلصخ ةرشع سمخ َعُلب نأ

 ,«فيعض وهو «يرجهلا ملسم نب ميهاربإ هيفو ء(۷٤۹/) رازبلا ًاضيأ هاورو )1( ١/45«

 يف يناربطلاو ىلعي يبأ ىلإ هتبسن دازو ء۳/١۱۳ «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو

 ! حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو :لاقو «طسوألا»

 نسح :لاقو )١9617( يذمرتلاو ٣٤٣و "١٠و 785-747و 786/4 دمحأ هاور (۲)

 .(68095) نابح نبا هححصو ‹ حيحص

 نابح نبا هححصو «(۱۹۸۳) دواد وبأو 170/1 دمحأ ًاضيأ هاورو «(۲۹۳۱) مقرب (۴)

.)6:48( 
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 اهبلح لبإلا خي : لاق « نكي ّيبنلا نع نع «رباج نع (0«ملسم س يفو

 . (هللا ليبس يف اهيلع لمحو ءاهتحينمو ءاهلحف ةراعإو ءاهولد ةراعإو ءاملا ىلع

 فورعم لک» : لاق ةا ّيبنلا نع رباج ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 ا و ا ی نأ فورعملا ّنمو «ةَقدص

 هل ٌبتُك E a ةنأ امو» : يهو ءةدايزب هريغو مكاحلا هجرخو

 ىلعف «نمؤم اهقفنأ ل sS اا

 ٩ «ناینب وأ ةيصعم يف ةقفن الإ | مانع اهنلح لا

 نع ا ّيبنلا ٌتلأس : :لاق « يميجهلا يرج يب أ نع «دنسملا» يفو

 ء لبحلا ًةلِص يت نأ ولو ءائيش فورعملا نم نرِقحَت ال :لاقف «فورعملا

 نأ ولو ياسا هل او ا را ىلا لا

 .قلطنم هيلإ كهجوو كاخأ ىقلت نأ ولو «مهيذؤي سانلا قيرط نم ء شل يح

 .«ضرألا يف ناشحولا سنت نأ ول ولو هيلع َمّلستف كاخأ ةلث نأ ولو

 يف امك «ناسللاو ديلاب سانلا نع ىذألا فك :ةقدسلا عاونأ ْنمو

 :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ هللا لوسر اي :ٌتلق ءٌرذ يبأ نع «نيحيحصلا»

 وأ ءاعناص نيعت» :لاق ؟لعفأ مل نإف :تلق «هليبس يف داهجلاو « هللاب ناميإلا»

 )١( مقر )۹۸۸(.

 بدألا» يف يراخبلاو )۱۹۷٠(. يذمرتلاو 2556و ۳٤٤/۳ دمحأ هاور نسح ثيدح (۲)

 نيل وهو «ردكنملا نب دمحم نب ردكنملا هدنس يفو يذمرتلا هنّسحو .(70 4) «درفملا

 دبع هدنس يفو 280/1 فنصملا اهركذ يتلا ةدايزلاب مكاحلا هاورو «ثيدحلا

 ىلعي يبأ دنع «تلصلا نب روسم هيلع هعباتو .فيعض وهو يلالهلا نسحلا نب ديمحلا

 .ًاضيأ فيعض وهو )۲۰٤٠(
 . حيحص هدائسإو )۳( ١/٦۳
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 كرش ٌفكت» :لاق ؟لمعلا ضعب نع تفعض نإ تيأرأ :تلق ««قرحأل عنصت

 .(١)(ةقدص اهنإف < سالا نع

 ىلع 3 هللا لوسر اي : تلق :لاقّرذ يبأ نع ":(نابح نبا حيحص» يفو

 هللا لورا :تلق ««هللب مؤ : : لاق ٠ نجلا ّلخد ٌدبعلا هب لمع اذإ « لمع

 ال ًامدعم ناك نإو :ٌتلق ««هللا هقزر امم خضری» :لاق ؟المع ناميإلا عم نإ

e؟هلاسل هنع غلی ال ًابيع ناك نإف ا ا  

 عنصيلف» : لاق ؟هل َةردق ال ًافيعض ناك نإف :تلق اراك نيعيف)» :لاق

 يف عدت نأ ٌديرت ام» :لاقف «ّىلإ تفتلاف ؟قرخأ ناك نإف :تلق ««قرخأل

 اذه نإ « هللا لوسر اي :ٌتلق ««هاذأ نم سائلا عديلف ؟ريخلا َنِم ًائيش كبحاص

 ام اهب ديرُي اهنم ٍةلصخب لمعي ٍدبع ْنِم ام هديب يسفن يذلاو» 0 سة

 لا لخدي ىتح ةمايقلا م موي هديب فلا الإ هللا دنع

 ثيدح يف امك ةينلا صالخإ اهّلك لامعألا هذهل ثيدحلا اذُه يف طرتش

 لود ينام غو داس نورا کهف يلا دمع نبا دع

 نيب ,حالصإ وأ ٍفوُرْعَم وأ ٍةقدَص رم نم ل مهان نم ٍريثك يف ريخ الإ

 ا اجا ير E نأ تايمرع ةانقبا فللد لعل و سالا

 نإو « هيلع رجوي فورعملا عف نأ نيريس نباو «نسحلا نع يور دقو .. 4
 ضخ وهو ًةجاح را هاي ,لجرلا نع ُنسحلا لكس .ةين هيف هل نكي مل

 فورعملا يف َّنِإو «فورعملا نمل كلذ لإ : :لاقف ؟رجأ هيف هل له : ًءايح هيطعُيف

 . هيوجنز نب ٌديمح هجرخ .ًارجأل
 نم ًءايح اهعبتي «ةبسح اهعبتي ال «ةزانجلا عبتي لجرلا نع نيريس نبا لتس

 .(185) نابح نبا رظناو 160/0 دمحأو )۸٤(« ملسمو ء(۲۵۱۸) يراخبلا هاور (۱)
 .هيف هجيرخت مامت رظناو (۳۷۳) مقرب (۲)

 . ٠٥۹ ةحفصلا يف مهقت (۳)
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 ىلع هتالصل ٌرجأ :نارجأ هل لب ؟دحاو ٌرجأ :لاقف ؟ٌرجأ كلذ يف هلأ :اهلهأ

 .)«ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخ .ّيحلا هتلصل ٌرجأو «هيخأ

 يف ٌروكذم اهضعبو «ملسملا نام ماعلا قوقح ُءادأ : ةقدصلا عاونأ نمو

 : لاق < لكي ّيبنلا نع «ةريره يبا نع نيا يفف ‹ةيضاملا ثيداحألا

 عابتاو شرا او مالشلا دز : : سمخ ملسملا ىلع ملسملا ٌقح»

 ىلع ملسملل» a ةياور يفو «سطاعلا تيمشتو «ةوعّذدلا ةباجإو ءزئانجلا
 اذإو هيلع ُمّلسُت هتيقل اذإ» :لاق ؟هللا لوسر اي نَه ام :ليق تب ملسملا

 «هتُمشف «هللا دمحف سطع اذإو «هل حصناف .,كحصنتسا اذإو «هبجأف كاعد

 .«>هعبتاف تام اذإو هّدعف ضرُم اذإو

 ةدايعب : خیس دلع هللا وز انرمأ ٠ لاق ءاربلا 4-1 «نيحيحصلا» يفو

 «مولظملا رصنو .مسقلا راربإو . سطاعلا تيمشر «ةزانجلا عابتاو ضيرملا

 راربإ لدب «لاضلا داشرإو : : ملسمل ةياور يفو . مالسلا ءاشفإو «يعادلا ةباجإو

 م مسقلا

 دص ر ا 1 0 سابع

 : ًاعوفرم ةديرب نع (هجام نبا ننس»و «دنسملا» يفو ,رسعملا راظنإ اهنمو

 .؟""54/؟(1)

 نابح نبا هححصو ,#/7و9777/7 دمحأو «(۲۱۹۲) ملسمو )۱۲٤۰(. يراخبلا هاور (۲)

 .(5 1729 (7؟41)

 ه 4/84 يئاسنلاو ,7494و 784/84 دمحأو )73١55(., ملسمو «(۱۲۳۹) يراخبلا هاور (۴)

«A/V,)5٠0*(. نابح نبا هححصو 2(؟5809) يذمرتلاو  

 «يناربطلا ىلإ هبسنو «سابع نبا نع ۸۳۸/۲ «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هدروأ )٤(

 . يسدقملا ءايضلاو
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 يدا E لشن نأ اف ةفانع موي لکب هلف ءًارسعم ٌرظنأ نم»
 .©)ةقدص هلثم موي َّلكب هلف < كلذ دعب هرظنأف

 :لاقف « اهيقس نع ليس امل كي ّيبنلا لاق امك «مئاهبلا ىلإ ناسحإلا اهنمو

 رفغف «شطعلا نم تيلي الك تا ربخأو « ١«رجأ ةبطر ٍدبك لك يف»

 "اھل

 لا يركالا عاونا لكف اهب الا نمش ىلع ماقا ةقدملا اأو
 كلذكو .للك ّىبنلا ىلع ةالصلاو ,رافغتسالاو «ليلهتلاو «ديمحتلاو «ريبكتلاو

 عامتسال وأ ءةالصلا راظتنال اهيف ٌسولجلاو «دجاسملا ىلإ يشملاو نآرقلا ةوالت

 .ركذلا

 .ةنهملا يف لذبتلاو ‹ يدهلاو ‹ يشملاو ا يف عضاوتلا : كلذ نمو

 . هيف يّرحتلاو «لالحلا باستكاو

 نم ةبوتلاو مدنلاو ءاهلامعأ نم فلس ام ىلع سفنلا ٌةبساحم :ًاضيأ اهنمو

 يف اهتقمو ءاهيلع ءاردزالاو ءسفنلا راقتحاو ءاهيلع نزحلاو «ةفلاسلا بونذلا
 تاوامسلا توكلم يف ركفتلاو « ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكبلاو لجو رع هللا

 ديزي امم كلذ وحنو ديعولاو دعولا نم اهيف امو «ةرخآلا رومأ يفو «ضرألاو

 ءةبحملاو ‹ ةيشخلاك و لامعأ نم ريثك هنع أشنيو ديالا يف ناميإلا

 لامعألا لفاو نم ٌلضفأ ركفتلا اذه َّنِإ : ليق دقو . كلذ ريغو « لكوتلاو .ءاجّيلاو

 هقفاوو ,؟4/7 مكاحلا هححصو )۲٤۱۸(« هجام نباو ."٠5و ۴۰۱/۰ دمحأ هاور )١(

 . يبهذلا

 هححصو )۲۲٤٤( ملسمو ,(75155)و (۲۳۹۳) يراخبلاو ۱۷٥و ۴۷۰/۲ دمحأ هاور (۲)

 )٥٤٤(. نابح نبا

 (7؟146) ملسمو 2( 551) يراخبلاو ٠۰۷/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۳)

 .(85”3) نابح نبا هححصو

 ه1



 «بيسملا د مهلم ا نم دحاو ريغ نع كلذ يور ‹ةيندبلا

 : بعك لاقو . هيلع لدي ام دمحأ مامإلا مالك يفو ءزيزعلا دبع نب رمعو نسحلاو

 اد كروي فلصتا نأ لم ىلإ بح های نما کا لال

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن ؤبأ هاور ۳٠٦/٠ .
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 ُنسَح ٌربلا» : لاق ف بلا نع نع «هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نع

 هاور .«سانلا هيلع َعلطَي نأ َتْهِرَكو ‹كسفت يف كاح ام : مثلاو «قّلُحلا

 .()ملسم

 sf لال

 نع لاست َتئج :لاقف لكي هللا َلوُسَر ُتيتأ :لاق ِدبْعَم نب ةّصباو ْنَعو

 . لا لإ تن ملا كبل تفتسا» ai تلق (؟ مثإلاو ّربلا

 كاتفأ ْنِإو ءرذصلا يف ددرتو ٍسفنلا 5 كاح ام مثإلاو ُبلقلا لإ نامطاو

 .7 كوتا سالا

 دمحأ نيمامإلا «يڌنسم» ىف هانيور ٌنسح دخ : هللا همحر خيشلا لاق

 . نسح ٍدائسإب ٌيِمراَّدلاو

 نمحرلا دبعو ةيواعمو «ساونلا نع هيبأ نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع

 . يراخبلا نود ملسم مهثيدح جيرختب درفت هوبأو

 نع «ةملس نب دامح قيرط نم دمحأ مامإلا هجّرخف ةصباو ثيدح امأو

 «دبعم نب ةصباو نع «زركم نب هللا دبع نب بويأ نع «مالسلا دبع نب ريبزلا

 717/17 يمرادلاو ء(۲۳۸۹) يذمرتلاو «.187/ 4 دمحأ ًاضيأ هاورو .(؟68) مقر (۱)

 .(۳۹۷) نابح نبا هححصو «(۳۰۲)و (۲۹۰) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو

 «(۷٥۱۸)و )١1885( ىلعي وبأو ۲٤٥/۲-۲٤٦. يمرادلاو ۲۲۸/٤. دمحأ هاور (۲)

 . ۲۲/)٠٠۳( «ريبكلا» يف يناربطلاو

 ت



 ES ال نأ ٌديرأ انأ أو لك هللا لوسر ثيتأ : لاق
 :لاقف هتبكر يتبكر تسم ىتح «هنم ٌُتوندف «ةصباو اي ُندا» : ېل لاقف

 ET تلق «؟ينلأست وأ هنع لأست تئج هج ام كربخأ ةصباو

 ل ‹ثالثلا هعباصأ عمجف «معن : : تلق «مثإلاو ٌربلا نع ينلأست تئج ب

 هيلإ نأمطا ام ربلا كسفن تفتسا «ةصباو اي» :لوقيو «يردص ع

 نإو ردصلا يف دّدرتو .بلقلا يف كاح ام : ُمثإلاو «سفنلا ةا ثنامطاو ةجلقلا

 نم هعمسي مل ٌريبزلا نأ دمحأ مامالل ىرخأ ةياور يفو .«كوتفأو سانلا كاتفأ

 بجوُي نارمأ ثيدحلا اذه دانسإ يفف « هتيأر دقو .هؤاسلج ينئّدحو : لاق «بويأ

 .مهعمسي مل موق نع هاور هنإف « بويأو ريبزلا نيب هعاطقنا :امهدحأ

 هفعضو «ريكانم ثيداحأ ىور : ينطقرادلا لاق ءاذه ريبزلا فعض : يناثلاو

 قيرط هلو «همسا يف أطخأف «مالسلا دبع نب بويأ هامس هنكل ءًاضيأ نابح نبا

 يبأ نع حلاص نب ةيواعم ةياور نم ًاضيأ ")دمحأ مامإلا هجرحخ ةصباو نع رخآ
 : لاق : هظفلو ءارصتخم ثيدحلا ركذف .ةصباو تعمس :لاق « يملسلا هللا دبع

 .«سانلا هنع كاتفأ نإو ءكردص يف كاح ام ُمثإلاو ,كّردص هل حرشنا ام ٌربلا»

 .لوهجم وه : ينيدملا نب يلع لاق ءاذه يملسلاو

 ال :رازبلا لاقو ,يدسألا هللا دبع وبأ امهدنعو )يناربطلاو رازبلا هجّرخو

 دبع لاق .ًادمحم تاياورلا ضعب يف يمس دقو EA Î ملعن

 امل «بولصملا ديعس نب دمحم هنإ :لئاق لاق ول : ظفاحلا ديعس نب ينغلا

 بذكلاب ٌروهشم وهو «ةقدنزلا يف ٌروصنملا هبلص اذه بولصملاو «كلذ ٌتعفد

 . ملعأ هللاو ءةصباو كردي مل هنكلو « عضولاو

 . ۲۲۷/٤ «دنسملا» يف )١(

 5١(. 50/1517 يناربطلاو «(۱۸۳) رازبلا هاور (۲)

 تاو



 - 7 0 نال < 59 2 م
 a ا اذه يور دقو

TT 20 TS00 0000 0  

 ىلع ٌدّيِج ٌدانسإ اذهو ()«هعدف ٌءيش د كردص يف كاح اذإ» :لاق ؟ مثإلا ام هللا

 تبثأو غ ا نب ىبحي ثيدح جرخ هنإف «ملسم طرش

 يعم نبا هركنأ نإو «هنم هعامس دمحأ

 نب ملسم تعمس :رْيَز نب ءالعلا نب هللا دبع ةياور نم()7دمحأ مامإلا جرخو

 ام ينربخأ هللا ٌلوسر اي :تلق :لوقي ينشخلا ةبلعث ابأ تعمس :لاق مكشم
 2ع و لک هاد 0 8 وو 0

 كاتفأ نإو «بلقلا هيلإ ّنئمطي ملو «سفتلا هيلإ نكست مل ام مثإلاو ُبلقلا
 50 دا 0 وا خت ا اهانه «نوتفملا

 روهشم ٌةقث مكشم نب ملسمو ,27يراخبلا هجرخو

 تلق : : لاق عقسألا نب ب ةلثاو ثيدح نم فيعض دانسإب هريغو 7 جرخو

 «(كسفن تفتسا» :لاق «كدعب ًادحأ هنع لأسأ ال ال رمأ نع ىنتفأ : هلك بلل

 كاتفأ نإو كيري ال ام ىلإ كيرلا لقا : لاق اب يل فک : تلق

 داؤفلا نإ .كبلق ىلع كدي 0 : لاق ؟كاذب يل فيكو :تلق ‹«نوتفملا

 ةريره يبأ ثيدح نم هوحن یورو .«؟(مارحلل نكسي الو . لالحلل نكسي

 . اضيأ بفيعض دانسإب

 نبا هححصو )۸۲١(« «دهزلا» يف كرابملا نباو ,؟ههو ۲و ۲٠٣۲/۰ دمحأ هاور )1(

 .(١الك) نابح

 يف ميعن وبأو «(77/)086 «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو «144/54 «دنسملا» يف (۲)

 .".:/'؟ «ةيلحلا»

 .هب جتحاو (هحيحص» يف هثيدح جرخ يراخبلا نأ يأ (*)

 = «مساقلا نب ديبع هيفو )۷٤۹۲(« ىلعي وبأو «(۲۲/)۱۹۳ «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )٤(
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 دبع نع هربخأ سيق نب ديوس نأ بيبح يبأ نب ب ديزي نع ةعيهل نبا یورو

 اسير لح امانا نواب :لاقف لكي ّىبنلا لأس الجر نأ : ةيواعم نب نمحرلا

 نيأ» :لاق مث قل ّيِبنلا ثكسي كلذ لك ءرارم ثالث هيلع درو ؟يلع مرحي

 .«هعدف كبلق ركنأ ام» :هعباصأب لاقف ءهللا لوسر اي اذ انأ :لاقف ا

 ةيواعم نب ا يردأال : لاقو(١١«همجعم» يف يوغبلا هجرخ

دبع وه :تلق .ثيدحلا اذه ريغ هل ملعأ الو ؟ال مأ دلع ّنبنل نم عمس
 

 ‹كرابملا نبال (9(دهزلا» باتك يف يو ءاج جيدح نب 0 نب نمحرلا

 . لسرم هثيدحف «روهشم ّيعبات اذه نمحرلا دبعو

 مامإلا هب جتحاو «بولقلا ٌراوح مثإلا :لاق هنأ دوعسم نبا نع حص دقو

 «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع .روصنم نع «ريرج نع هاورو ء(0دمحأ

 .هعدف ٍءيش نم كبلق يف رح امو «بولقلا زاّرحو مكايإ : هللا دبع لاق :لاق
 0 ةبير يف رشلاو ,ةنينأمط يف ريخلا : ءادردلا وبأ لاقو

 يف ُكيِحَي ائيش َتيأرأ : هل ليق هن أ عطقنم هجو نم دوعسم نبا نع يورو

 ٌنهْنإف ,تاَكاكَحلاو مكاّيإ :لاقف ؟ٌءارح مأ وه لالحأ یدال اروم

 ًاقيض بلقلا يف رثأ ام :دارملاو «ىنعملا يف نابراقتم كحلاو ٌرَحلاو .“مثإلا

 .لوهجم وهو «ةبلعث نب ءالعلاو «كورتم وهو =
 ركذو «همجعم» يف يوغبلا ىلإ 551١/57 «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هبسن كلذكو )١(

 . هلوق

 لسرم وهف «طالتخالا لبق ةعيهل نبا نع كرابملا نب هللا دبع ةياورو )۸۲٤١( مقر (۲)

 . 150١ ص هجيرخت مدقت (۳)

 . 870 ص رظنا )٤(
 . ٥۷٥ص انه امم لوطأب هجيرخت مدقت )٥(

 لا بيرغ» يف يزوجلا نباو «ةياهنلا» يف ريثألا نبا هركذ (5)

-- 



 . ةقاركو ًاروفنو ءاجرحو
 ريسفت يف ا «مثإلاو ٌربلا ريسفت ىلع تلمتشا ثيداحألا هذهف

 نسحب ّربلا هيف هلك ينلا َرّسف ناعمس نب سالا ٌتيدحف « .مارحلاو لالحلا

 رسف امك < « سفنلاو ٌُبلقلا هيلإ َنأمطا امب هريغو ةصباو ثيدح يف هرّسفو « قلخلا

 قلطُي ربلا نأل ءربلل هٌريسفت فلتخا امنإو . ةبلعث يبأ ثيدح يف كلذب لالحلا

 : نينيعم نيرابتعاب

 ناسحإلاب صح امبرو . مهيلإ ناسحإلاب قلخلا ةلماعم رابتعاب :امهُدحأ

 قلخلا ىلإ ناسحإلا ىلع ًاريثك قلطيو «نيدلاولا رب :لاقيف «نيدلاولا ىلإ

 يف كلذكو ««ةلصلاو ّربلا باتك» هامس ًاباتك كرابملا نبا فنص دقو ءًامومع

 اذه نمضتيو ؛ةلصلاو ربلا باتك» ا عماج»و «يراخبلا حیحص)»

 يفو .امهريغ ىلع نيدلاولا رب هيف مّدقيو ءًامومع قلخلا ىلإ ناسحإلا باتكلا

 لاق ا نك هللا لزا :لاق هنأ ءهدج نع «هيبأ نع ميكح نبزهب ثيدح

 برقألا مث» :لاق ؟نم مث :لاق ««كابأ مث» :لاق ؟نم مث :لاق ««كمأ»

 . 2(برقألاف

 لإ ٌءازج هل سيل روربملا جحلا» : : ا ّيبنلا لوق : : ىنعملا اذه نمو

 «ماعطلا ماعطإ» : :لاقف < «جحلا رب نع لكم ال هنأ "“«دنسملا» يفو . (”«ةئجلا

 يذمرتلاو «(018) دوادوبأو ,(9) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو هو ۴/١ دمحأ هاور ()

 ء١١٠٠ / ٤و 5417/7 مكاحلا هححصو :(19/)/461 «ريبكلا» يف يناربطلاو «(۱۸۹۷)

 . يبهذلا هقفاوو

 ؛(1١/ا/9) يراخبلاو ٤1۲/۲ دمحأو ۳٤٦/١ كلام ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 هححصو (؟8//) هجام نباو ۱١١/١ يئاسنلاو ,.(477) يذمرتلاو )١149(« ملسمو

 . ("595)و ("5928) نابح نبا

 . فيعض وهو «تباث نب دمحم هيفو «رباج ثيدح نم ٤۳۳و ۳۲٣/۴۳ (م)

 دال



 .)«مالكلا ٌبيطو» : ىرخأ ةياور يفو (مالّسلا ٌُءاشفإو

 مالكو ٌقيلط هجو : نيه ٌءيش ربلا :لوقي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو
 . ني

 َربلا ىلع اونواعتو : لجو زع هلوق يف امك «ىوقتلاب ربلا نرق اذإو
 «ناسحإلاب قلخلا ةلماعم ٌربلاب دارملا نوكي دقف «[۲ :ةدئاملا] «ىوقتلاو

 ريل ديرأ نوكي دقو .هتامّرحم بانتجاو .هتعاط لعفب حلا ةلماعم : ىوقتلابو

 ىلع اونواعت ًالو# : ىلاعت هلوقو «تامّرحملا بانتجا :ىوقتلابو «تابجاولا لعف
 ملط :ناودعلابو «يصاعملا : مثإلاب داري دق ١[ :ةدئاملا] (ناودُحلاو مثإلا
 برشو «ةقرّسلاو ,ىنّرلاك هسفن يف مّرحم وه ام :مئإلاب داري دقو .قلخلا
 هيف نوذأم سنج امم هنع يهن ام ىلإ هيقدر املا ناودُعلابو لا

 سانلا نم بجاولا ىلع ةدايز ذ خاو «حابي ال نمو «,صاصقل هلتق حيبأ نم لتقك
 . كلذ وحنو دودحلا يف هب رمأ يذلا دلجلا ةزواجمو ءاهوحنو ةاكزلا يف

 ةرهاظلا تاعاطلا عيمج ُلعف هب دارُي نأ :ّربلا ىنعم نم يناثلا ىنعملاو
 ةكئالَملاو رخآلا موّيلاو هللاب َنَمآ نمّريلا ٌّنكلو» : ىلاعت هلوقك «ةنطابلاو
 و ی هن ىلع َلاَملا یو َنيتلاو باتتكلاو
 اذإ مهِدْهَمب َنوفوُملاو ةاكّرلا ىتآو ةالّصلا َماَقأو باق رلا يفو َنيِلِئاّسلاو ليبسلا
 اع لا كلوا سلا ى و حلاو ناجل يك رباَّصلاو اوُدَماَع
 نع لئس ويي ّيبنلا ر يور دقو «[۱۷۷ :ةرقبلا] «نوقتملا مه كئلوأو

 .ةيآلا هذه التف «ناميإلا

 . يمثيهلا هدروأو . يبهذلا هقفاوو «هححصو ٤۸۳/١ مكاحلا ًاضيأ رباج ثيدح نم هاور (۱)
 . نسح هدانسإو «طسوألا» يف يناربطلا هاور :لاقو 2707/7 «عمجملا» يف

 . ۲۳۴-۲٤ ص «قالخألا مراكم» يف يطئارخلا هاور (۲)

 = هدروأو ۲۱۳/۱ «ریثک نبا ريسفت» يف امك متاح يبا نبا رذ يبأ ثيدح نم هاور (۴)
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 هتكئالمو هللاب ناميإلاك ةنطابلا تاعاطلا عيمج هيف لخدي ىنعملا اذهب ٌربلاف

 ةالّصلا ماقإو هللا بحي اميف لاومألا قافنإك ةرهاظلا تاعاطلاو ءهلسرو هبتكو

 ىلعو «رقفلاو ضرملاك «رادقألا ىلع ربّصلاو .دهعلاب ءافولاو .ةاكرلا ءاتيإو

 ٠ قدعلا ءاقل دنع ربّصلاك ؛تاعاطلا

 ةايلك الاسحار ننال و دس ند ادق هينا تاس ورق
 يتلا هللا فادا تدل قي رشلا كاكا داخل هب قارب د لا ّنسح نأل

 تلح ىلعل کاو : لك هللا لوسرل ىلاعت لاق امك «هباتک يف هّدابع اهب بدأ

 بدأت هنأ ينعي «٠نآرقلا كي هقلخ ناك : ةشئاع تلاقو «[۲ : ملقلا] € ميظع

 ا ا نارقلاب لمعلا راصف «هيهاون بنتجيو هرماوأ لعفيف «هباداب

 . اهّلمجأو اهفرشأو قالخألا ٌنسحأ اذهو هقرافُي ال ةعيبطلاو

 ام ربلا» :لاقف «ةصباو ثيدح يف امأو . يلح هلك نيّدلا َّنِإ :ليق دقو

 ««ردصلا هيلإ 8 ام» :ةياور يفو ««سفنلا هيل |! تنامطاو ٌبلقلا هيلإ نأمطا

 طف هللا نأ ىلع لدی اذهو «هريغو ةبلعث يبأ ثيدح يف كلذوحنب ٌلالحلا رسفو

 كلذ ٌةبحم عابطلا يف زكرو «هلوبقو هيلإ نوكسلاو «قحلا ةفرعم ىلع هّدابع

 . هَّدض نع روفنلاو

 يدابع تقلخ ينإ» :رامح نب ضايع ثيدح يف هلوق يف اذه لخدي دقو

 ام مهيلع َتَمّرحف «مهنيد نع مهتلاتجاف ٌنيطايشلا مهتتأف «نيملسم َءافنح

 .«9«أناطلس هب لّزنأ مل ام يب اوكرشُي نأ مُهَتَرَمْأو « مهل ٌتللحأ

 هيوهار نب قاحسإو ديمح نب دبع ىلإ هتبسن دازو 41١/1١« «روثنملا ردلا» يف يطويسلا =

 . هيودرم نباو

 نابح نبا هححصو )۱۳٤۲(« دواد وبأو .(/45) ملسم ةشئاع ثيدح نم هاور )١(

(۵۱). 

 . مدقت دقو )۲۸٠۰( «ملسم حیحص» يف وه (۲)
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 و مدننا ا ا ىلع و لو" دلوقت
 لاف اعد نم اهل نوح لع ا يب ا عشت امك اجو
 قلَحل َليِدبَت ال اًهيلع سالا رطق يتلا هللا ةَرطف» : متئش نإ اوؤرقا : ةريره وبأ
 .() هللا

 ماي هللا نإ :لاقف ءأركنم هنع ىهن امو ارو ا الو
 ( يْغَبلاو ركنُملاو ِءاَشْحَفلا ن ىَهْنَيم ىترقلا يذ ءاتيإو ناّسحإلاو لّدَعلاب

 مهيلع مريو تالا مهل لجو : و را ااو ]°۹ لحنا
 ٌبلقلاف «هركذب نئمطت نينمؤملا ا ربخأو ٠١١[« : فارعألا] 4ثث

 OE دع وا حسا

 . هلبقي الو ههركيو لطابلا نع رفنيو

 ةملك لوقي دق ناطيشلا نإف « ميكحلا ةغيز مكرذحأ : لبج نب ذاعم لاق

 ام :ذاعمل ليقف «قحلا ةملك قفانملا لوقي دقو «ميكحلا ناسل ىلع ةلالضلا
 :لاق ؟ٌنحلا ًةملك لوقي قفانملا َّنأو ءةلالضلا ةملك لوقي دق ٌميكحلا نأ ينيردُي
 «هنع كلذ كنينثي الو ؟هذه ام : :لاقُي يتلا تارهتشملا ميكحلا مالك نم بنتجا
 وبأ هجرخ ارون ٌّقحلا ىلع نإف .هتعمس اذإ حلا قلتو , عجاري نأ هّلعل هنإف

 ام : : لوقت یتح ميكحلا لوق نم كيلع هباشت ام لب : لاق هل ةياور يفو .() دواد

 ؟ةملكلا هذهب دارأ

 لب ءريصبلا نمؤملا ىلع امهرمأ شسبتلي ال لطابلاو ٌّقحلا نأ ىلع لدي اذهف

 .هفرعي الو هركنيف « لطابلا نع رفنيو «هبلق هلبقيف هيلع يذلا درا نعمل فرعي

 ملامب مكنوثّدحي موق نامّرلا رخآ يف نوكيس» : ي ي ّيبنلا لوق ىنعملا اذه نمو

 )١( ملسمو «(۱۳۸) يراخبلاو ۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )۲۹۸١(«

 نابح نباو )۱۳۰( .

 . ۲۳۲/۱-۲۳۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ًاضيأ هاورو .(4711) مقرب (1)
۰۹ - 



 ٌبولق هركنتست امب نوتأي مهْنأ ينعي 7 «مهاّيإو مكاّيإف , مكؤابآ الو متنأ اوعمست
 تّرقتسا ام نأ ىلإ ةراشإ «مكؤابآ الو متنأ» :هلوق يفو ءهفرعت الو « نينمؤملا

 ثدحأ ام نو ٌقحلا وهف «نامّرلا لواطتو دهعلا مداقت عم نينمؤملا دنع هّتفرعم

 . هيف ريخ الف ,ركنتسي امم كلذ دعب

 «هابتشالا دنع بولقلا ىلإ عوجرلا ىلع هانعم يف امو ةصباو ٌتيدح ٌلدف
 ٌفالخ ناك امو «لالحلاو ربلا وهف ٌردَّصلا هيلإ حرشناو .ٌُبلقلا نكس هيلإ امف
 . مارحلاو مثإلا وهف كلذ

 هيلع علطي نأ تهركو ,ردصلا يف كاح ام مثإلا» : ساؤنلا ثيدح يف هلوقو

 ءابارطضاو ءاقلقو اة اجرح راستلا يف رثأ ام مثإلا نأ ىلإ ةراشإ «سانلا

 دنع هنوركني ثيحب كتم سالا دنع وهف ءاذه عمو نذدصلا هل حرشني ملف

 هركنتسا ام وهو ءهابتشالا دنع مثإلا ةفرعم بتارم ىلعأ اذهو «هيلع مهعالّطا

 . هلعاف ريغو هلعاف ىلع سالا

 .(9 حيبق هللا دنع وهف ءاحيبق نونمؤملا هآر امو «نسح

 . ۱۰۳/۱ مكاحلاو ,(517/55) نابح نباو «(5) ملسم ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۱)

 «ريبكلا» يف يناربطلاو ء(١١٠) رازبلاو «(59) يسلايطلاو 4/١/, دمحأ هاور (۲)

 نع «۳۷۸-۳۷۷/ ١ «ةيلحلا» يف ميعنوبأو )٠٠١(. (ةنسلا حرش» يف يوغبلاو (668*)

 ءدابعلا بولق ريخ ةي دمحم بلق دجوف ءدابعلا بولق يف رظن هللا نإ : لاق دوعسم نبا

 بولق دجوف دمحم بلق دعب دابعلا بولق يف رظن مث «هتلاسرب هثعتباف «هسفنل هافطصاف

 ا ا للطالب ا هدا و ا
 هححصو «نسح هدنسو .ءيس هللا دنع وهف ًائيس اوأر امو «نسح هللا دنع وهف ًانسح

 ء۱۷۷/۱-۱۷۸ «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو ‹يبهذلا هقفاوو ۳-۷4 مكاحلا

 . نوقثوم هلاجرو «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور :لاقو
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 اح ام نأ : ينعي «نوتفملا كاتفأ نإو» : ةبلعث يبأو ةصباو ثيدح يف هلوقو
 2 2 هذهف ؛ ماب نیل E هريغ هاتفأ نإو ؛مثإ وهف .ناسنإلا ردص يف

 اذهو اإ ا ادق ريغ نود هلعاف دنع اركنتسم ٤ ُءيشلا نوكي نأ رهو

 هل يتفي يتفملا ناكو «ناميإلاب هردص حرش نمم هبحاص ناك اذإ نوكي 3

 هب يتفملا عم ناك ام اًمأف « ٌيعرش ,ليلد ريغ نم ىوه ىلإ ليم وأ ْنظ درب

 «هردص هل حرشني مل نإو «هیل ! ٌعوجْرلا يتفتسملا ىلع بجاولاف ي لد

 يف ةالّصلا رصقو «ضرملاو ءرفسلا يف رطفلا لثم «ةيعرشلا صخرلاك اذهو
 .هب ةربع ال اذهف «لاّهُجلا نم ريثك رودص هب حرشني ال امم كلذ وحنو «رفسلا

 .مهضعب ُدودص هب ٌحرشنت ال امب هباحصأ ٌرمأي ًانايحأ لي يبن ناك دقو
 «ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب مهرمأ امك كلذ نم بضغيف .هلعف نم نوعنتميف

 ء ةيبيدحلا ردع قف ناحل ‹ مهيده رحنب مهرمأ امكو . مهنم ههرك نم ههركف

 مهنم هاتأ نم نأ ىلعو «هماع نم ٌعجري نأ ىلع شيرقل هتاضاقم اوهركو م
 .مهيلإ در

 امك ءهلوسرو هللا E الإ نمؤملل سيلف هب صنلا درو امف « ةلمجل | يفو

 ل ا ل ل 0

 ,ةشئاع : مهو «هباحصأ نم رشع ةعبرأ ةرمع ىلإ جحلا خسفب رمألا لك هنع ىور (۱)

 ءركب يبأ تنب ءامسأو لكك هللا لوسر تنب ةمطافو «بلاط يبأ نب يلعو «ةصفحو

 نب سنأو ءرمع نب هللا دبعو «بزاع نب ءاربلاو «يردخلا ديعس وبأو « هللا دبع نب رباجو

 نب ةقارسو « ينهجلا دبعم نب ةربسو «سابع نب هللا دبعو «يرعشألا ىسوم وبأو «كلام
 ۱۷۸/۲-۱۸١ «داعملا داز» يف اهلك ةجرخم يهو « مهنع هللا يضر ‹يجلدملا كلام

 .(۲۷۴۲)و (۲۷۴۱) «يراخبلا حيحص» يف ًالوطم ربخلا رظنا (۲)
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 هلوسوو هللا هعرش اه ناف ءاضرلاؤاردّصلا حارشناب كلذ ىقلتي نأ يغبنيو

 ل ل هل مياستلاو هب اضرلاو ناميإلا بجي

 َتيضَق امم اجرح مهنا يف : اوُدجَي ال ْمُ مهيب رجس اميف كوم یت

 ٠١[. :ءاسنلا] ًاميلست اومّلَسُيو
 ةباحصلا نم هلوقب ىدتقي نّمع الو هلوسرو هللا نم صن هيف سيل ام امأو

 هردص حرشنملا «ناميإلاب هبلق نئمطملا نمؤملا سفن يف عقو اذإف « ةمألا فلسو

 نم دجي ملو «ةدوجوم ةهبشل هردص يف كحو .ءيش هنم نيقيلاو ةفرعملا رونب

 لب «هنيدبو هملعب یوي ال نمم وهو «هيأر نع ربخي نم الإ ةصخرلاب هيف يتفُي

 هاتفأ نإو «هردص يف كح ام ىلإ نمؤملا عجري انهف «ىوهلا عابتاب ٌفورعم وه

 . نوتفملا ءالؤه

 : (عرولا باتك» يف يزورملا لاق اذه ٍلثم ىلع دمحأ مامإلا صن دقو

 يبلق يف عقو دقو .قاوسألا رئاس نم يب ُقفرأ ةعيطقلا َّنِإ : هلا دبع يبأل تلق

 :لاق ؟اهيف لمعلا هركتف :تلق «ثولتم رذق ٌرمأ اهرمأ :لاقف «ٌءيش اهرمأ نم

CGلاق « ءاهنم يبلق يف عقو دق : ريل مين : 

 :لاق ؟ةرواشملا ىلع اذه اتا : تلق .(7بولقلا ٌراوح مثإلا :دوعسم نبا لاق

 ٌراوَح مثإلا :لاق «يبلق يلع ٌبرطضا دق :تلق ؟كبلق يف عقي ٍءيش يأ

 .يرلقلا

 نيب مارحلاو نيب لالحلا» :ريشب نب نامعنلا ثيدح حرش يف قبس دقو

 حرشو كير الاف ىلإ كيري ام عد» : يلع نب نسحلا ثيدح حرش يفو

 ثيداحألا هذه ريسفتب ٌقّلعتي ء َء يش («ٽئش ام عنصاف « يحتست مل اذإ» :ثيدح

 .انهاه ةروكذملا

 هقفلا لوصأ يف نيملكتملا ةيفنحلاو ةّيعفاشلا ءاهقف نم ٌفئاوط ركذ دقو

 )١( مدقت ص٠١۱ .
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 نم ٌةفئاط ركذو «مهنیب ًافالتخا هيف اوركذو ؟ال مأ بح وه له : ماهلإلا ةلأسم
 مالك نم ىلعي وبأ يضاقلا هذخأو «ماكحألل قيرطب سيل فشكلا نأ ااا

 انباحصأ نم ةفئاط مهفلاخو «تارطخلاو سواسولا يف نيمّلكتملا مذ يف دمحأ

 ٌدمحأ مذامُنإَو «بولقلا ٌراوح ىلإ عوجرلاب انهاه دمحأ صن انركذ دقو «كلذ يف

 يف مهُمالك ناك ثيح ةيفوصلا نم تارطخلاو سواسولا ىلع نيملكتملا هريغو

 َمالكلا ٌركني ناك امك «قوذو يأر دّرجم ىلإ لب . ّيعرش ليلد ىلإ ٌدنتسي ال كلذ

 . ٌيعرش ليلد ريغ نم يأرلا دّرجمب مارحلاو لالحلا لئاسم يف

 هيلع تّلد دقف «بولقلا ٌراوح ىلإ ةهبتشملا رومألا ىلإ عوجُرلا اًّمأف
 ال ؟كلُذ دعب دمحأ مامإلا هركنُي فيكف «ةباحصلا ىواتفو .ةيوبنلا نقولا
 قدصلا نإ» :ثيدح قبس دقو . مهل ًةقفاوم هيل | عوجرلا ىلع صن دقو اميس

 ءهيلإ بلقلا نوكسب بذكلا نم ُرّيمتي قدصلاف «'«ةبير بذكلاو «ةنينأمط
 ثيدحلل َّنِإ : ميثخ نب ُميبرلا لاق امك «هراكنإو بذكلا نع هروفنبو «هتفرعمو

 .”هركنت ليللا ةملظك ةملظو « هفرعت راهنلا ءوضك اءوض

 نب ديعس نب كلملا دبع نع «ةعيبر ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 فيدحلا عمت اذإو7 لاق هلك هللا لوسر نأ ایسا اودی يبأ نع ءديوس

 انأف «ٌبيرق هنأ نورتو , مكراشبأ أو مكراعشأ هل ٌنيلتو , مكبولق ۾ ةفرعت ينع

 مكزاعشأ هنم ٌرفنتو «مكئولق هركنت ينع ثيدحلا 3 اذإو يهب 1

 ىلع هنإ :ليق دق هدانسإو .«هنم مكدعبأ انأف ٌديعب مكنم هنأ نورتو « مكراشب

 .هجيرخت مدقت )١(

 . ٠٠١/١ يزوجلا نبال «تاعوضوملا» رظنا (۲)

 رازبلاو ۳۸۷/۱ «تاقبطلا» يف دعس نبا ًاضيأ هاورو /٤۲۵. هو ٤۹۷/۳ دنسملا» ىف (۴)

 ء١١٠-۹/۱٤۱ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو . (1۳) نابح نبا هححصو 505

 . حيحصلا لاجر هلاجرو «رازبلاو دمحأ هاور :لاقو
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 «لولعم ثيدحلا اذه نكل ,«"ًائيدح هنيعب دانسإلا اذهب جرح هنأل ,ملسم طرش
 نع «لهس نب سابع نع «ديعس نب كلملا دبع نع « جشألا نب ريكُب هاور هنإف
 . ٌحصأ وهو :("يراخبلا لاق «("هلوق نم بعك نب يأ

 ةريره يب أ نع يربقملا ديعس نع بئذ يبأ نبا نع مدآ نب ىبحي یورو
 هب اوقَّدصف «هنورکنت الو ا ًائيدح ينع متد اذإو : لاق « هك ّيبنلا نع

 الف «هنوفرعت الو هنوركدت ًاثيدح ينع مدح اذإو «ركني الو ا د ام لوقأ ينإف
 ا كوع ثيدحلا اذهو «("«فرعي 0 ينإف «هب اوقدصت

 «لسرم ديعس نع هنع ظافحلا هاورو «بثذ یب e يف تفلح دقو

 متاح وبأو يراخبلاو نيعم نبا مهنم ظانحلا ةقثأ ك حص أ لسرملاو

 :هلضو تيك تالا ءاملع نم ادحأ تارام لاقو# ةفيرتض خباز ©" يرارلا

 ةمئأ :ةفرعم ىلع اه ريدقت نلغ -:تيداحألا هذه: لكم لمحت اًمنإو

 مالكو هلك ّيبنلا مالكل مهتسرامم ترثك نيذلا ءداّقْتلا ةذباهجلا ثيدحلا

 مهبذكو مهقدصب مهتفرعمو «رابخألا ةَلَقنو «ثيداحألا ةاور لاحلو «هريغ
 «هتفرعمب نوصتخي ثيدحلا يف صاح ٌدقن مهل ءالؤه نإف «مهطبضو مهظفحو

 اا اهر انه اا لا نرم قذاحلا يفريصلا ضحي امك

 .(۷۱۳) مقرب (۱)
 .هبشأ اذهو : هيف هظفلو ٤٠٠/١-٤٠١ «ريبكلا خيراتلا» يف (۲)

 فالتخاب هاورو « يطويسلل «ريبكلا عماجلا» يف امك يذمرتلا ميكحلا ظفللا اذهب هاور (۴)
 . ۲٠/۱ «لماکلا» يف يدع نبا انه امع ريسي

 يبأ نبا نع نامهط نب ميهاربإ قيرط نم ٤۷٤/۳ هريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هاور )٤(

 .السرم يربقملا ديعس نع «بئذ
 «بئذ يبأ نبا نع قاحسإ نب بيعش قيرط نم ٣۱۰/۲ «للعلا» يف متاح يبأ نبا هاور ()

 ثيدح اذه : هلوق هيبأ نع لقنو ءًاعوفرم ةريره يبأ نع «هيبأ نع «يربقملا ديعس نع
 . هنوفرعي ال تاقئلا ءركنم
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 ءالؤه نم لكو ءرهاوجلا داقتناب رهوجلا ةفرعم يف قذاحلا يرهوجلاو ءاهبوشمو
 کک 0 ا ا ا

aa 

 رمألا دجوف «متاح ي 5 011 دقو

 ناك :شمعألا لاق .ماهلإ ملعلا اذه نأ ل لاقف كلذ ىلع

 هيلع ضرعأف « لاجّرلا ّنِم عمسأ تنك تنك ‹ثيدحلا يف ا يعخنلا مي ميهاربإ

 لثم نوكي نأ ثيدحلا بحاصل يغبني :سيق نبورمع لاقو .()هتعمس ام

 كلذكو جرهبلاو فئازلا اهيف مهاردلا نإف «مهاردلا دقتني يذلا ّيفريصلا

 . ثيدحلا

 ضرع انك ناسا نع ةفرقش فيدعلا عمسن انك : يعازوألا لاقو

 .انكرت اوركنأ امو ءانذخأ اوفرع امف «ةفرايصلا ىلع فئازلا مهردلا

 مل اذهو حيحص اذه :ءيشلل لوقت كنإ : يدهم نب نمحرلا دبعل ليقو

 :لاقف < 0 ول تيأرأ هدا تبي

 ةرظانملاو ةسلاجملا لوطل كلذك اذهف :لاق ءهيلإ رمألا E ءال

 . هب ربخلاو

 دبع ابأ اي :هل ليق هن هنأو .ًاضيأ دمح دمحأ مامإلا نع ىنعملا اذُه وحن يور دقو

 :لاع؟ هلك كيدحلا بک لو ثملع کف ءركنم ثيدحلا اذه : لوقت هلل

 بيذهتو»و 2201/5 «ءايلوألا ةيلحوو « 6١ص مكاحلل «ثيدحلا مولع ةفرعم» :رظنا 0(

 . ۲۳۸/۲ «لامكلا

 . ٥٠۲ص «قشمد خيرات» يف ةعرز وبأ هركذ (۲)

 - ١١5



 هنأ ملعي ٌرانيدلا هديب عقو اذإو ءاهلك ُنْيَعلا هديب عقت مل(" نيعلا دقان لثمك انلثم 0 ش 5 د م. ا 2
 5 ءيدر هنأو ج

 دنع ثيدحلا انراكنإ :لاقو . ماهلإ ثيدحلا ةفرعم : يدهم نبا لاقو

 . ةناهك لاهجلا

 رخآو «رانيد ةئم هنمث صف لثمك ثيدحلا ةفرعم ْلْدَم : يزارلا متاح وبأ لاقو

 ببسب ربخپ نأ دقانلل ايهتي ال امكو :لاق «مهارد ةرشع هنمش «هنول ىلع هلثم

 ٌثيدح اذه ناب انملع فيك ربخُن نأ انل ايهتي ال ًاملع انقزُر نحن كلذكف «هدقن

 سايقلاب رانيدلا ةدوج رعت : لاق ,هفرعن امب الإ ٌركنُم ثیدح اذه نأو ءٌبذك

 سنج ملعُيو ,شوشغم هنأ ملع ءافّصلاو ةرمحلا يف هنع فلخت نإف «هريغ ىلإ
 «جاجز أ ملع ءةبالصلاو ةيئاملا يف هفلاخ ْنِإف .هريغ ىلإ سايقلاب رهوجلا

 مالك نوكي نأ هّلثم حلصي ًامالك نوكي نأو هيلقان ةلادعب ثيدحلا ةحص ُمّلعُيو

 " ملعأ هللاو هتياورب هتلادع ٌصت مل نم درفتب هراكنإو همقُس فرعُيو «ةوبنلا

 لهأ نم ليلق ٌدارفأ ثيدحلا للعب نوفراعلا ٌداقنلا ٌةذباهجلاف لاح ٌلكبو

 هفلخ مث «نيريس ُنبا ثيدحلا دقن يف مالكلاب رهتشا نم لّوأو «ًادج ثيدحلا
 ُنباو ناطقلا ىيحي ةبعش نع ذخأو «ةبعش هنع كلذ ذخأو « ينايتخسلا ُبويأ

 لثم مهنع ذخأو «نيعم نباو « ينيدملا نبا يلعو «دمحأ امهنع ذخأو , يدهم

 . متاح يب أو ةعرُز يبأو دواد يبأو يراخبلا

 اذه تعفد اذإ هّرعأ امو ءاذه مهفي نم لق :لوقي هنامز ىف ةعرز وبأ ناكو

 الو رصمب يقب ام  ةعرز ابأ ينعي اذه نسحي ناك يذلا بهذ : متاح وبأ

 . ۱-0 متاح يبأ نبال «ليدعتلاو حرجلا» رظنا )(
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 .ال :لاق ؟اذه

 « ينطقرادلاو يدع ْنباو يليقعلاو يئاسنلا : مهنم ,ةعامج ءالؤه دعب ءاجو

 يزوجلا نب جرفلا وبأ لاق ىتح كلذ ةفرعم يف عراب وه نّمم مهدعب ءاج نم لقو

 . ملعأ هللاو . مدع لب اذه مهفي نم لق دق :()«تاعوضوملا» هباتك لوأ ف

 )1١0/؟١.
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 نو رشعلاو نماثلا ثيدحلا

 ,ةَظعوَم كي هللا لوسر انظَعَو : لاق هنع هللا ْيِضَر ةيراس نب ضاّيرعلا ْنَع

 ةَظعوَم اهنأك هللا لوسَر اي : الم نويل اهنم تّقَرْذو ءٌُبولقلا اًهنم َتَلِجَو

 ا ناو ,ةعاطلاو ٍعمشلاو هللا ىوقتب مكيصوأ» :لاق ءانصؤأف < عو

 يتب مكلف «اریک ًافالتخا ىريسف يدعب منم شب نم هلو ع مکیلع

 ا مكايإو ,ذجاونلاب اهيلع اوُضَع «ٌنيِيدهملا نيدشارلا ءافلخلا ة ةنسو

 نسح ثيدخ-:لافو «ٰيذمرتلاو دواد وبأ هاور «ةَلالَض ٍةَعدب لک ناف ,رومألا

 . 20 حيحَص

 نم هجام نباو «يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هجّرخ ثيدحلا اذه

 ‹يملسلا ورمع نب نمحرلا دبع نع «نادعم نب دلاخ نع «ديزي نب روث ةياور
 نع امهالك «يعالكلا رجح نبرجحو :دوادوبأو .هل ةياور يف دمحأ داز

 وه : ميعنوبأ ظفاحلا لاقو « حيحص نسح : يذمرتلا لاقو «ةيراس نب ضابرعلا

 1 يراخبلا هكرتي ملو :لاق «نييفاشلا ثيدح حيحص نم ديج ثيدح

 هل سيل هنأ امّموت امهنأ هل امهكرت ٌبّبس نأ مكاحلا معزو «هل امهنم راكنإ ةهج

 175/4-2171 دمحأ ًاضيأ هاورو .(751/5) يذمرتلاو «(4507) دواد وبأ هاور (1)

 «(۲۷) «ةنسلا» يف مصاع ا نباو «(٤٤)و )٤۳( هجام نباو ٤٤/١ يمرادلاو

 «ةعيرشلا» يف يرجآلاو )٠٠١(. يوغبلاو 14 /۲ «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلاو

 يف يزورملاو )۸١(. «داقتعالا لوصأ» يف يثاكلاللاو ,541/5 يقهيبلاو 1٤ص

 مكاحلاو «١18/1١1و ۲۲٠/٠١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(۷۲) )54(  «ةنسلا»

 . (ه) نابح نبا هححصو 4۷-۱
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 دعس نب ريحب اضيأ هنع هاور دقو «ديزي نبروث ٌريغ نادعم نب دلاخ نع وار

 .امهريغو يميتلا مي ميهاربإ نب دمحمو

 مل امهنإف ءامهطرش ىلع ثيدحلا سيلو ءهّنظ امك ٌرمألا سيل :ُتلق

 نمم اسيلو ءئيش يعالكلا رحل الو «يملسلا ورمع نب نمحرلا دبعل اجّرخي

 ٠ . ةياورلاو ملعلاب رهتش

 يورو « مّدقت امك هنع يورف «نادعم نب دلاخ ىلع هيف فلّثخا دقف ءًاضيأو

 اشا هجولا اذه نم دمحأ مامإلا هجرخو «ضابرعلا نع لالب ىبأ نبا نع هنع

 نع :يلسلا ورمع نب نطحرلا دبع نع نيو ف نع نبأ كرو

 دقف» :هثيدح يف دازو «هجام نباو دمحأ مامإلا ا جر نارمل

 يف دازو ««ڭلاه الإ يدعب اهنع غيزي ال « ءاهراهنك اهّليل .ءاضيبلا ىلع مکتکرت

 . «داقنا دیق امثيح «فنألا لمجلاك نمؤملا اف :ثيدحلا رخآ

 يه :اولاقو .ثيدحلا رخآ يف ةدايزلا هذه ظاّفَحلا نم ٌةفئاط ركنأ دقو

 هجّرخ دقو «هريغو يرصملا لي ن دمها هلاق عدن سلو مک كونو

 نإف» :فيذحلا اذه يف ديزي ةعادو نب دسأ ناكو : هثيدح يف لاقو «مكاحلا
1 

 . «داقنا ديق امثيح «فنألا لمجلاك نمؤملا

 0 نيز نب ءالعلا نب هللا دبع ةياور نم ًاضيأ هجام نبا هک

 ديج دانسإ رهاظلا يف اذهو ءهركذف ضابرعلا تعمس ءعاطملا يبأ نب ىبحي

 يف يراخبلا ركذ دقو «عامسلاب هيف حرص دقو «نوروهشم تاقث هتاورو .لصتم

 هذه ىلع ًادامتعا ضابرعلا نم عمس عاطملا يبأ نب یحی نأ ر

 عاطملا يبأ نب یحی : : اولاقو كلذ اوركنأ ماشلا ٍلهأ انا ب ءةياورلا

 ةعرزوبأ كلذ ركذ نّممو «طلغ ةياورلا هذهو .هقلي ملو «ضابرعلا نم عمسي مل

"05/801 
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 يراخبلاو ‹ مهريغ نم مهخويشب ٌفرعأ ءالؤهو «()میحد نع هاكحو ‹ يقشملا

 ضابرعلا نع يور دقو «ماشلا لهأ رابخأ يف ماهوأ هخيرات يف هل عقي هللا همحر

 ةديرب ثيدح دانسإ نأ الإ ل يبنلا نع ةديرب ثيدح نم يورو «رخأ هوجو نم

 . ملعأ هللاو تبث ال

 دواد يبأو دمحأ ةياور يفو .ةظعوم كي هللا لرش انظعو :ضابرعلا لوقف

 ٌيبنلا ناكو . حبصلا ةالص دعب ناك كلذ نأ مهتياور يفو ««ةغيلب» : يذمرتلاو

 دقو ءدايعألاو عمجلا بطخك «ةبتاّرلا بطخلا ريغ يف هّباحصأ عي ام ًاريثك ل

 ًاعيلب الو مهنا يف ْمُهل ْلُقَو مُهَظَعَو9 :لاقف ءكلذب ىلاعت هللا هرمأ
 . هةنّسَحلا ةظعوُملاو ةّمكحلاب كبَر ليبَس ىلإ ٌعْدا» :لاقو .[88 :ءاسنلا]
 يف امك < انايحأ هب مُهُلرختي لب «مهظعو ميدي ال ناك هنكلو ١78[« : لحنلا]

 موي لک انركذي ٍدوعسم نب هللا دبع ناك :لاق «لئاو يبأ نع «نيحيحصلا»

 انددولو «هيهتشنو كيدح ٌٍبحن ان «نمحرلا دبع ابأ اي و « سيمخ

 نإ مكا نأ ةهارك لإ مكئّدحأ ن أ ينعنمي ام :لاقف « موي لك انتئَّدح كنأ

 .(“انيلع ةماسلا ٍةهارك ةظعوملاب اتلوحتي ناك ال هللا لوسر

 بولقلا لوبق ىلإ ُبرقأ اهنأل ءةنسحتسم ةظعوملا يف ةغالبلاو
 اهلاصيإو ءةدوصقملا يناعملا ماهفإ ىلإ لصوت يه :ٌةغالبلاو ءاهبالجتساو
 اهالحأو اهحصفأو ءاهيلع ةّلاَذلا ظافلألا ّنم ةروص نسحأب نيعماسلا بولق ىلإ

 الو ءاهتبطخ رصقي ملسو هيلع هللا یلص ناكو . بولقلا يف اهعقوأو ا

 .ٌرجوُيو غلبُي ناك لب ٠ ءاهّليطُي

 هلل لا عم يّلصأ تنك : لاق ةرمس نب رباج نع 0( ملسم حيحص» يفو

 . عاطملا يبأ نب ىبحي ةمجرت  يزملل «لامكلا بيذهت» رظنا )١(
 يذمرتلاو ۳۷۷/١ دمحأ ًاضيأ هاورو «(۲۸۲۱) ملسمو «(1۸) يراخبلا هاور (۲)

 .(48174) نابح نبا هححصو «(۲۸۰۵)

 . (۲۸۰۲) نابح نبا هححصو ,(455) مقر (۳)
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 ءةعمجلا موي ةظعوملا ُليطُي ال ل هللا ُلوسر ناك : هظفلو ٠'دواد وبأ هجّيخو

 . تاريسي تاملك وه انا

نبطخ : لاق لئاو يبأ ثيدح نم ملسم جرخو
 املف « لبو رواق رامع ا

 ال «َتسُفنت تنك ولف «تزجوأو تغلبأ دقل ناظقيلا ابأ اي : :انلق «لزن

 نم ٌةْنكَم «هتبطخ رّضقو « لجل ةالص لوط نإ» :لوقي لَك هللا لوسر تعمس

م ناف ‹«ةبطخلا اورصقأو ءةالصلا اوليطأف ,ههقف
 ا نايبلا ن

 5-5 لاق «نزح نب مكحلا ثيدح نم دواد وبأو دمحأ مامإلا جرخو

 هيلع ىنثأو هللا دمحف « سوق وأ اصع ىلع ًاثكوتم ماقف ةعمجلا ةا هللا لوسر

 .تاکرابم ِتابیط تافیفخ تاملك

 لاقف «لوقلا رثكاف ءأموي ماق الجر نأ صاعلا نب ورمع نع دوادوبأ جونو

 تيأر دقل» : : لوقي ةَ هللا ٌلوسر تعمس «هل ًاريخ ناكل ٠ هرتز ضل :ورمع

 .«؟«ريخ وه زاوجلا نِإف ءلوقلا يف ٌروجتأ نأ - ترمأ وأ -

 0 امهب دافصولا ناذه es اهنم تلجوو نويعلا اهنم تفرذ» : هلوقو

نمؤُملا امنإ» : ىلاعت لاق امك ركذلا عامس دنع نينمؤملا هللا
 َركُذ اذإ َنيِذْلا نو

 هللا رک اذإ نيذْلا . نيتبخُملا رشبو# : :لاقو [؟ :لافنألا] « مهبول ْتَّلِجَو هللا

 عشت ن اونم َنيِذّلل ناي ملاوي :لاقو €Yo-T] : : جحلا] « مُهبولُق تّلجَو

 .(۱۱۰۷) مقر (۱)
 نابح نبا هححصو "9 يمرادلاو 255/4 دمحأو )۸٩٩(« ملسم هاور (۲)

(۷۱). 

 يناربطلاو «(5475) یلعی وبأ ًاضيأ هاورو )۱۰۹٩(« دواد وبأو 2717/4 دمحأ هاور (5)

 نسح هدانسإو ,.7505/7 يقهيبلاو «(716) «ريبكلا» يف

 نسح هدانسإو )٥۰۰۸(« دوادوبأ هاور )٤(
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 نسخا لزب لا : لاقو ١١[« :ديدحلا] حلا لر امو هللا ركذل مُهبولُق

 نيل م مُر َنوَشْحَي َنيذّلا دول نم وعش 3 ينام ًاهباشتُم ًاباتك ثيدحلا

 لزا ام اوعمس اذإو# : يا لاقو ٣۳ رر هللا ركذ ىلإ مهبول مُهدولج

 : ةدئاملا] حلا نم اوفرَع امم عدلا نما ضيفت مهيا ىرت :لوسُرلا ىلإ

[A 

 ناك :رباج لاق امك < ؛ ةظعوملا دنع هلاح ٌرّيختي ملسو هيلع هلل ىلص ناكو

 «هانیع ترمعتاو غ «هبضغ ٌدتشا ءةعاسلا ركذو «بطخ اذإ لكي ىبنلا

 .()هانعمب ملسم هجّرخ . مكاسفو مکی :لوقي شيخ رذنم هناك

 «سمشلا تغاز نيح جرخ 86 يلا نأ سنأ نع «نيحيحصلا» يفو

 اهيدي َنيْب نأ ركذو «ةعاّسلا ركذف بنملا ىلع ماق «ملس اًملف ٌرهظلا ىلصف

 ال هللاوف «هنع لأسيلف ٍءيش نع لاسي نأ ٌٍّبحأ نم» :لاق مث فاع را

 سالا ركاف + ىن لاق اذه يماقم يف هب مكتربخأ ال ! ِءيش نع ينولأست

 نيأ :لاقف لجر هيلإ ماقف ««ينولس» :لوقي نأ ةي هللا ُلوسر رثكأو .َءاكبلا

 ..ثيدحلا ركذو «رانلا» :لاق هللا لوسر اي يلخدم

 :لاقف «بطخ هنأ ريشب نب نامعلا نع( دمحأ ا «دنسم» يفو

 رل يج نالا ا اثلا مكترذنأ» E هلام تون عتم

 تناك ةصيمخ تعقو ىتح :لاق ءاذه يماقم نم هعمسل قوّسلاب ناك الجر نأ

 . هيلجر دنع هقتاع ىلع

 اوقتا» : لكي هللا لوسر لاق : لاق « متاح نب يدع نع «نيحيحصلا» يفو

 نابح نبا هححصو )٤٥(« هجام نباو ۳۱۰/۴ دمحأ ًاضيأ هاورو «(851/) ملسم هاور )1١(

 )١(.

 . ٠١( 5) نابح نبا هححصو ۰۱۹۲/۴ دمحأو ء(۲۴۵۹) ملسمو ء(4۳) يراخبلا هاور (۲)

 . (5517)و )٩٤٤( نابح نبا هححصو ۴۴۰/۲ يمرادلا ًاضيأ هاورو . ۲۷۲و 78/4 (۲)
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 اننظ ىتح ًاثالث حاشأو ضرعأ مث ««راثلا اوقتا» :لاق مث : لاق 0
 ل دج ل نف ورش يشيب ولو ىاثلا اوقتا» ڈ ءاهيلإ رظني هن

 . 00(ةبيط

 نب ريبزلا نع وأ ؛ يلع نع ةملس نب هللا دبع ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو
 كلذ فّرعُي ىتح « هللا مايا انركذيف ءانبطخي هك هللا لور ناك لا «ماوعلا
 دهع ثيدح ناك اذإ ناكو و ٌرمألا مهحبصُي 0 ريذن هنأكو .ههجو يف

 .(هنع عفتري ىتح ًاكحاض ْمّسبتي مل ليربجب

 اتأ اذإ هلك ٌتيبنلا ناك :لاق باج ثيدح نم ٌرازبلاو يناربطلا هجّرخو
 تيأر كلذ 2 اذإف ٌباذعلا مهاتأ موق ريذن و «ظعو وأ .ُيحولا

 . خ5 ار مهنسحأو اكحَض مهرثكأو .ًاهجو سانلا ٌقلطأ

 لكي ناك هلأ ىلع لدي ءانصوأف « عّدوم ٌةظعوم اهنا هللا لوسر اي» : مهلوقو
 ُةظعوم اهنا اومهَف كلذلف ءاهريغ يف غلبي مل ام ةظعوملا كلت يف غلبأ دق
 رمأ كلذلو «لعفلو لوقل يف ريغ يصقتسي الام يصقتس عملا إف « عم
 ىلع اهنقتأ مط مالا رعشتسا نم هنأل ٠ ٍعدوم ةالص يلصي نأ لكي لا

 «ميدوتلاب ةبطخلا كلت يف ضيرعت خي هنم عقو دق ناك امبّرلو .اههوجو لمكأ
 مكاقلأ ال يلعل «يردأ ال» :لاقو , عادولا ةجح يف هتبطخ يف كلذب ضرع امك

 مامت رظناو 78٠(« 4) نابح نبا هححصو )٠١17(«, ملسمو «(5077) يراخبلا هاور (۱)

 رازبلاو دمحأ هاور :لاقو .۱۸۸/۲ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ١//2151 دمحأ هاور (۲)

 لاجر هلاجرو «هدحو ريبزلا نع ىلعي وبأو «هوحنب «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلاو
 . حيحصلا

 طقف رازبلا ىلإ هتبسن ىلع ۱۷/۹ «عمجملا» يف يمثيهلا رصتقاو )۲٤۷۷( رازبلا هاور (۳)
 . هدانسإ نسحو
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 ج املو « عادولا ةجح هذه :اولاقف ءسانلا عدوي قفطو «')«اذه يماع دعب

 ءا ىمسُي ةئيدملاو ةكم نيب ءامب سالا عمج ؛ةنيدملا ىلإ هجح نم

 يبر نشو ينيتأي نأ كشوي رش ان اا لاف + «مهبطخو

 هجرخ «هتیب لهأب ىّصوو «هللا باتكب كّسمتلا ىلع ر مث ««بيجأف

 ."ملسم

 هللا لوسر یلص : لاق «رماع نب ةبقع نع ملسمل هظفلو «نيحيحصلا» يفو

 ينإ» ناف ‹تاومألاو ءايحألل عدوملاك ربنملا ل دعص مث «دحأ ىلتق ىلع كي

 ES «ضوحلا ىلع مُكْطَرَف
 تنك ينإو «ةفحجلا ى

 ينإف «مککسانم ينع اوذخأتل» :هعفر رباج ثيدح نم (۱۲۹۷) «ملسم حيحص» يف )١(

 نع 7٠١/4 «تاقبطلا» يف دعس نبا یورو .«اذه يماع دعب جحا ال يلعل يردأ ال

 يتدج ينتثدح :لاق يونغلا نمحرلا دبع نب ةعيبر نع ,دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ

 يذلا مويلا يف لوقي ةي يبنلا تعمس اهنأ ةيلهاجلا يف تيب ةبر تناكو ناهبن تنب ٌءاَّرَس

 «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ,«؟اذه موي يأ» :رحنلا موي يلي يذلا سوؤرلا موي نوعدي

 . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اذه دلب يأ نوردتأ» :لاق .«قيرشتلا مايأ طسوأ اذه» : لاق

 مكءامد نإ الأ ءاذه يماع دعب مكاقلأ ال يّلعل» : لاق مث ء«مارحلا رعشملا اذه» : لاق

 غلبيلف ءاذه مكدلب يف اذُه مكموي ةمرحك ضعب ىلع مكضعب مارح مكضارعأو مكلاومأو
 ةنيدملا ىلإ جرخ مث :تلاق .«مكلامعأ نع مكلأسيف مكبر اوقلت ىتح مكاصقأ مكاندأ

 . هتاكربو هتمحرو هيلع هللا تاولص «تام ىتح ًامايأ الإ ثكمي ملف

 يشكلا ملسم يبأ قيرط نم (۷۷۷)/ 74 «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأو

 .هب مصاع يبأ نع

 نع «دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا قيرط نم 444/© «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا ىورو

 «مكل لوقأ ام اوعمسا سانلا اهيأ اي» : لاق كي هنأ هيفو ء جحلا ةصق ركذف «ريبزلا نب ةورع
 .«فقوملا اذه يف اذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعل يردأ ال ينإف

 . مقرأ نب ديز ثيدح نم )۲٤۲۰۸( مقرب (۲)
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 ءاهيف اوسفانت نأ اينّدلا مكيلع ىشخأ نكلو «يدعب اوكرشت نأ مكيلع ىشخأ
 تيأر ام ٌرخآ تناكف :ةبقع لاق .«مكلبق ناك ْنَم كله امك اوكلهتف ءاولتتقتو

 .(")ربنملا ىلع ةي هللا لوسر

 دعب دحأ ىلتق ىلع ةي هللا ٌلوسر ىّلص : هظفلو")دمحأ مامإلا هجّرخو
a 

 ينإ» :لاقف ٌربنملا ملط مث ,تاومألاو ءايحألل 8
 ىشحلا تلو ههبلإ ٌرظنأل إو .«ضوحبلا مكد داو «ديهش مكيلع انأو
 :«اهوشفاتت نأ ايذلا نكلو نفكلا كلف

 هللا لوسر انيلع جرح : : لاق ورمع نب هللا دبع نع ًاضيإ دمحأ مامإلا جرخو

 الو - تارم ثالث كلذ لاق - مالا يبنلا دمحم انأ» : لاقف ۽ عئوملاك امري ل

 ءرانلا ةنزخ مك تملعو روو 6 معلا اوف تبرأ «يدعب يبن

 تمد ام اوعيطأو اوعمساف يتم تيفو ثيفوُعو يبر يل ٌزوجتو وا ةلمحو
 ,(7(همارح او ءهلالح اوُلحأ هللا باتكب مكيلعف يب بهذ اذإف مكيف

 ضعب تناك هثيدح يف ةيراس نب ضابرعلا اهيلإ راشأ يتلا غلا علف

 . عيدوتلاب رعشي امم اهب ًاهيبش وأ «بطخلا هذه

 ٌعدوم هنأ اومهف امل مهنإف «ةيفاك ةعماج ٌةيصو نونعي : «انصوأف» : مهلوقو

 ءاهب كّسمت نمل ةيافك اهيف نوكيو دعب اهب كّسمتلا مهعفني َةّيصو ٌةوصوتسا
 . ةرخآلاو ايندلا يف هل ةداعسو

 ناتملكلا ناتاهف .«ةعاطلاو عمّسلاو « هللا ىوقتب مكيصوأ» : ي هلوقو

 دواد وبأو ء٤/۹٤۱ دمحأ ًاضيأ هاورو ,(75745) ملسمو )١44(: يراخبلا هاور )١(

 . (۳۱۹۸) نابح نبا هححصو .517؟-54/١5 يئاسنلاو .(۳۲۲۳)

9) 64/54 1. 

 . ٤ص هجيرخت مدقت (۴)
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 .ةرخآلاو اننّدلا' ةذاعس ناعم

 هللا و يهو اهب كسمت نمل ةرخآلا ةداعسب ةلفاك يهف «ىوقتتلا اأ

 مکلف ن نم باتكلا اوتو نيذلا اييصو دقلو» : ىلاعت لاق امك «نيرخآلاو نيلؤألل

 يف ةيافك هيف امب ىوقتلا حرش قبس دقو ١١[« :ءاسنلا] «هللا اوقّنا نأ مكاو

 .( ذاعمل هلي ّيبنلا ة ةيصو ثيدح حرش

 مظتنت اهبو ءاينذلا ةداعس اهيفف ٠ «نيملسملا روما الزل تاللا عملا ااو

 امك ,مهبر ة ةعاطو مهنيد راهظإ ىلع نونيعتسي اهبو ‹ مهشياعم يف دابعلا حلاصم

 ًارجاف ناك نإ ,رجافوأ رب مام لإ مهحلصُي ال سانلا نإ : هنع هللا يضر يلع لاق

 ."هلجأ ا اهيف رجافلا لمحو 55 هيف نمؤملا دبع

 ةعامجلاو هلا ا و نم نول مه : : ءارمألا يف نسحلا ,لاقو

ل اوزاعبدإو مهب الإ نيدلا ميقتسي ام هللاو فردت ووش ديعلاو
 هللاو ريا

 نإو ءظيغل مهتعاط نإ هللاو - نأ عم ,نودسفُي امم رثكأ مهب ب هللا حلصي امّ

 و
 الي يبنلا رمأ : لاق ةمامأ ىبأ تيدج اا باتک» ا جرخو

 نم غرف اًملف 20 5 يل نإف < اودشحا نأ» ءاشعلا ارض نيح هباحصأ

 0 :لاق «معن :اولاق «؟مكترمأ امك متدشح له» :لاق ‹حبصلا ةالص

 اوميقأ» :لاق «معن :انلق ءًاثالث «؟هذه متلقع له .ًائيش هب اوكرشُت الو هلل

 اوعمسا» : لاق e :انلق . اال «؟هذه متلقع له قاكّرلا اوتاو :ةالصلا

 لوسر نأ 00 : لاق « معن : :انلق « ءًاثالث «؟هذه متلقع له» ثالث «اوعبطأو

 رمألا انل عمج دق وه اذإف «همالك يف انرظن مث ءاليوط ًامالك مّلكتيس كي هلا

 . هلك

 .رشع نماثلا ثيدحلا وهو )١(

 .هوحنب 78/1١" «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور (۲)

 :لاقو 45/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو 1/51774(2) «ريبكلا» يف يناربطلا ا )۳(
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 امك ءًاضيأ عادولا ةجح يف هتبطخ يف ب يبنلا ىصو نيلصألا نيذهبو
 ٌتعمس :تلاق «ةيسمحألا نيصحلا ّمأ ةياور نم يذمرتلاو دمحأ ٌمامإلا جرخ
 اونا ءٌسانلا اهيأ اي» :لوقي ةتعمسف « عادولا ةّحَح يف 8 2ك كلا لوس
 ٌباتك مكيف ماقأ ام اوعيطأو هل اوعمساف عجم يشبح دبع مكيلع رم نإو « هللا

 <" ةعاطلاو عمسلا ركذ هنم ملسم جرخو , )هللا

 تعمس :لاق ا يبأ ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلاو دمحأ مامإلا جرخو
 ءمكسمخ اولصو « هللا اوقتا» :لوقي , عادولا ة ل 7 س ال هللا لرز

 مكبر هنج اولخدت «مکرمآ اذ اوعيطأو « مكلاومأ ةاكز اوذأو ‹ مكرهش اوموصو

 «مكدعب هنأ الو .يدعب يبن ال ِهّنِإ «سانلا اهيآ اي» :لاق هنأ ىرخأ ةياور يفو
 اي تدخلا كوو

 ال هللا يقل نم» :لاق .لكك يبنلا نع .ةريره يبا نع «؟9«دنسملا» يفو

 «ةنحلا هلف «عاطأو عمسو «ًابستحم هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىّذأو ائيش هب رشي

 . (ةنجلا لخد وأ

 ترثاكت امم اذه «يشبح» :ةياور يفو «ٌدبع مكيلع رمت نإو» : يب هلوقو
 2 ٤

 ىهدعب هتما رمأ نم هلي ٌيبنلا هيلع علطا امم وهو ءال ٌّنئبنلا نع تاياورلا هب

 يئاسنلا هفعضو متاح وبأو نيعم نب ىبحي هقثو «قيربز نب ميهاربإ نب قاحسإ هدانسإ يف
 .دواد وبأو

 )١( حيحص نسح :لاقو «(170) يذمرتلاو «40 7/5 دمحأ هاور .

 . (۱۲۹۸) ملسم (۲)

 «ريبكلا» يف يناربطلاو 4/١. مكاحلاو (515) يذمرتلاو ,501/ ه دمحأ هاور (۴)
 . )٤٥۹۳( نابح نبا هححصو .(ا/8758)

 وهو «ديلولا نب ةيقب هيف :لاقو . 1 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ۳۹۲-۳۹۱/۲ )٤(

 .فيعض وهو «ةيقب هيف :لاقو ۱۸۸/۰-۱۸۹ ًاضيأ هركذو «هنعنع دقو «سلدم
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 2 ّيبنلا نع 3 1 سنأ نع “«يراخبلا جسما يفو « مهيلع ديبعلا ةيالوو

 lS يح دبع ْمُكيِلَع ]معتسا نإو ءاوعيطأو اوعمسا» :لاق

 دع يليلخ نإ :لاق هنع هللا يضر زذ يبأ نع(" (ملسم حيحص» يفو

 يف ثيداحألاو . فارطألا عدجم ًايشبح ًادبع ناک ولو « عيطأو ا نأ يناصوأ

 .ًادج ةريثك ىنعملا

 سالا يف يقب ام شيرق يف ٌرمألا اذه ُلازي ال» : 8 هلوق اذه يفانُي الو

 ّنأل 6 «شيرق نم ةمئألا» : : هلوقو ,«2(شيرقل ٌمبت ساثلا» : : هلوقو يك «نانثا

 نم مكاحلا هّجَرخ ام كلذل دهشيو ‹ يشرق مامإ ةهج نم نوكت دق ديبعلا ةيالو

 ارا اهناربأ رف نم ةمئالال: لاق لَك ّيبنلا نع «هنع هللا يضر ىلع ثيدح

03 

 ترمأ نإو «هقح ٌّقح يذ ّلك اوتآف «ح لكلو ءاهراجف ٌءارمأ اهراجفو ءاهراربأ

 هنكلو «ديج هدانسإو ( (اوعيطأو هل اوعمساف .ًاعدجم ًايشبح ًادبع شيرق مكيلع

 )١( مقر )۷۱٤۲(.

 )٦٤۸( )۲(« نابح نبا هححصو )۱۷۱۸( .

 )۳( ملسمو «(۲۱۹۰) يراخبلاو ۲۹/۲ دمحأ رمع نبا ثيدح نم هاور )۱۸۲۰(«

 نابح نبا هححصو )5755(.

 ) )4رباج ثيدح نم هاورو «.(1814) ملسمو ,(”498) يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور
 نابح نبا هححصو «(۱۸۱۹) ملسمو ۳۳۱/۳ دمحأ )517517(.

 )©( «هدنسم» يف يسلايطلاو . ۱۹۲/۳ دمحأ هاور ءحيحص ) )7١77ءاضقلا يف يئاسنلاو

 «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف ١/ 2٠١7سنأ ثيدح نم 601/4 مكاحلا هححصو

 ءاومحر اومحرتسا نإو ءاوْفو اودهاع اذإو ءاولدع اومكح اذإ شيرق نم ةمئألا» هعفر
 فرص مهنم لبقيال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف . مهنم كلذ لعفي مل نمف

 .«لدع الو

 ) )5يف رازبلاو «(576) «ريغصلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو . 14-75 مكاحلا هاور
 «راتسألا فشك»و ,(/09) «راخزلا رحبلا» )١61/0(« يف ميعنوبأو 2147/4 يقهيبلاو =
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 هبشأ وه :() ينطقرادلا لاقو «ًافوقوم يلع نع يور

 حيت ملا نإولبغلا يوض هجر ىلع ركد | ىتيحلا لا نإ": ليق دقو

 .(«ةاطق ٍصَحْفَمك ولو الكم: نباتا :لاق امك «هعوقو

 يتتسب مكيلعف « ءًریثک افالتخا ىريسف « يدعب مكنم شعب نمف» : هلك هلوقو

 رابخإ اذه . EEE ‹يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ة و

 يفو « هعورفو نيلا لوصأ يف فالتخالا ةرثك نم هدعب ا يف عقو امب هيَ هنم

 ىلع ا قارتفا نم هنع يور امل فاو اذهو نتا ذات الار لامعألاو لاوقألا

 ام ىلع ناك نم يهو «ةدحاو ةقرف الإ راثلا يف اهّلك اهنأو ‹ ةقرف نيعبسو عضب

 فالتخالاو قارتفالا دنع رمأ ثيدحلا اذه يف كلذكو .هًباحصأو هيلع وه

 ةقيرطلا, ىه + ةنتملاو. «هدغب نم نيدشارلا ءافلخنلا ةنسو هحسب, كشمتلاب
 نم نودنشارلا قافلخو وه هيلع ناك آمي كسمتلا كلذ لسشيف «ةكولسملا
 فلسلا ناك اذهلو ءةلماكلا ةنسلا يه هذهو .لاوقألاو لامعألاو تاداقتعالا

 نع كلذ ىنعم يورو هلك كلذ لشي ام ىلع الإ ةنسلا مسا نوقلطُي ال ًاميدق

 ضايع نب ليضُفلاو يعازوألاو نسحلا
 ,تاداقتعالاب قلعتي امب ةنسلا مسا صخي نيرخأتملا ءاملعلا نم ريثكو

 كن .مالكلا اذه ركذ يفو «ميظع رطخ ىلع اهيف فلاخملاو ءنيّدلا لصأ اهنأل
 ةعاط يف الإ رمألا يلوأل ًةعاط ال هنأ ىلإ ةراشإ رمألا يلوال ةعاطلاو عمّسلاب رمألا

 . لوهجم وهو ‹ لضفلا نب ب ضيفلا هدانسإ يفو .«بيرغ : لاقو ۲٤۲/۷ «ةيلحلا» =

 )١( «للعلا» يف ۱۹۹/۳ .

 نابح نبا هححصو )١ 14٠١(« رازبلاو ١/ ١*2 ةبيش يبأ نبا رذ يبأ ثيدح نم هاور )™

(1۰). 
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 .©20(فورعملا يف ٌةعاطلا امّنِإ» :لاق هنأ هنع ّحص امك هلا

 كالا 1 ل ل

 لاقف ؟مهرمأ يف ٌرمأت امف «كرمأب نوذخأي الو «كتنسب نونتسي ال ًءارمأ انيلع ناك

 . «لجو رع هللا عطُي مل نمل ةعاط ال» : كك هللا لوسر

 (اهتيقاوم نع ةالصلا نورخؤيو .ةعدبلاب نولمعيو ةنسلا نم نوئفطي لاجر يدعب

 ىصع نمل ةعاط ال» :لاق ؟ٌلعفأ فيك .مهتكردأ نإ هللا لوسر اي :تلقف

 , 27( هللا

 ةعاطلاو 2 7 أ دعب نيدشارلا هئافلخ ة ةنسو 1 عابتاب اک هرمأ يو

 « هتنس عابتاک اعم نيدشارلا ءافلخلا 1 3 ىلع ٌليلد ار رومالا ةالول

 .رومألا ةالو نم مهريغ فالخب

 دنع انک :لاق ةفااخ نع «يذمرتلا عماجر»و ««دمحأ مامإلا دنسم» يفو

 نم نيذللاب اودتقاف .مكيف يئاقب رذَق ام يردأ ال ينإ» : لاقف ءاسولج يب ّيبنلا

 نبا مكثذح امو رامع دهعب اوكّسمتو ۔رمعو ركب أ ىلإ راشأو  يدعب

 دواد وبأو «(1840) ملسمو )٤٤٤٤١(« يراخبلاو ۹٤/١ دمحأ يلع ثيدح نم هاور )١(
 .(4651/) نابح نبا هححصو )۲٦۲۰(«

 هيفو « ىلعي وبأو دمحأ هاور :لاقو ,.7576/ه0 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ء71/* (۲)

 يف يراخبلا هركذ بنيز نبورمعو .هللا همحر لاق اذك ءهفرعأ ملو بنيز نبورمع
 حرجلا» يف متاح يبأ نبا ًاضيأ هركذو ءاذه هثیدح هل جرخأو ۳۳۲/۹-۳۳۳ «هخیرات»

 . ١/4/8 نابح نبا هقثوو ,ثيدحلا اذه ىلإ راشأو .777/5 «ليدعتلاو

 يف يناربطلاو ۳۹۹/۱-٤١١ هللا دبع هنباو دمحأ ًاضيأ هاورو «(7856) هجام نبا هاور (*)

 . حيحص ثيدح وهو )١1١7551( «ريبكلا»

١75١ 



 يدهب اودتهاو .ٍدبع مأ نبا فيه اوكستو +: ةباقر يفو «هوقدصف «دوعسم

 ءافلخلاو ءهدعب ْنِم هب ىدتقُي نم ىلع هرمع رخآ يف اإ صنف .ںامع
 يف ىف ناف . ٌيلعو نامر مغو گنوا مه : مهب ءادتقالاب رمأ نيذلا نودشارلا

 ,(0«أكلم وكت مث «ةنس َنوثالث يدعب ٌةفالخلا» : لي ّيبنلا نع ةنيفس ثيدح
 2 ةعبرألا ةمئألا ةفالخ ىلع هب 25 جتحاو دمحأ مامإلا هححص دقو

 ل ادار اغ - لا كغ مَع نأ ىلع ةّمئألا نم ٌريثك صنو

 مكيف ُنوكت» :لاق ۳ ّيبنلا نع ةفيذح ثيدح نم دمحأ مامإلا هجرخ ام هيلع

 ًةفالخ نوكت مث ءاهعفري نأ ءاش اذإ هللا اهعفري مث ,نوكت نأ هللا ءاش ام ٌةوبنلا

 ءاهعفري نأ ءاش اذإ هللا اهُعفري مث ءَنوكت نأ هللا ءاش ام نوکتف «ةوبنلا جاهنم ىلع

 نوكت مث ءاهعفري نأ ءاش اذإ اهعفري مث ۔نوکت نأ هللا ءاش ام اضاع ًأكلُم نوكت مث
 نوكت مث ءاهعفري نأ ءاش اذإ اهعفري مث «نوکت نأ هللا ءاش ام نوكتف « ةيربج ًاكلُم

 هيلع لخد «زيزعلا دبع نب رمع يلو املف el جاهنم ىلع ةفالخ
 .(4) هبجعأو هب رسف تدخلا ا هل

 ىهن :لوقيف «ةبرشألا ّنِم ءيش نع لأسُي ًانايحأ نيريس نب دمحم ناكو

 هححصو «(91) هجام نباو «(۳۹۹۳) يذمرتلاو «0٠0٠4و ۳۹۹و ۳۸۲/٣ دمحأ هاور (۱)
 59٠١(. ۲) نابح نبأ

 دواد وبأو «(408١)و )١401( «ةنسلا» يفو ۰۲۲و ۰/0 «دنسملا» يف دمحأ هاور (۲)

 وهو «(5476) «ريبكلا» يف يناربطلاو )١١41( «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو «(57790)
 . نسح ثيدح

 امأ . . :لوقي هللا همحر ىبأ تعمس )4٠٠0(: «ةنسلا باتك» يف دمحأ نب هللا دبع لاق (*)

 .ءافلخلا ىلعو ار :لوقنف ءةنيفس ثيدح ىلإ بهذنف «ةفالخلا

 «عمجملا» را هركذو )۱٥۸۸(« رازبلاو .۲۷۳/ 4 دمحأ هاور «نسح ثيدح )٤(

 هضعبب يناربطلاو «هنم متأ رازبلاو نامعنلا ةمجرت يف دمحأ هاور :لاقو « ٥6-۱۸۹

 . تاقث هلاجرو ««طسوألا» يف

“۲ -- 



 .("زيزعلا دبع نب ٌرمع : ىده مامإ هنع

 بح وأ .ٌعامجإ وه له : ةعبرألا ءافلُحلا عامجإ يف ءاملعلا فلتخا دقو
 وبأ مكحو «دمحأ مامإلا نع ناتياور هيفو ؟ال مأ ةباحصلا نم مهريغ ةفلاخم عم

 فلاخ نمب تعي ملو «ماحرألا يوذ ثيروتب دضتعملا نمز يف يفنحلا ةناخ

 .قافآلا يف كلذب همكح ذفنو .ءافلخلا

 ريغ هفلاخ لب ٌدحأ مهنم هفلاخُي ملو .ًالوق ةعبرألا ءافلخلا ضعب لاق ولو
 ال ا نزف هيف ريغ لوق ىلع هلت مدقي لهف اصلا قف
 هركذ اذكو ءةباحصلا نم هريغ ٍلوق ىلع هلوق مدقي هنأ دمحأ نع صوصنملاو

 باطخلا ج نب رمع ًاصوصخ كلو ىلع لذ ٍفلَّسلا رثكأ مالكو «هريغو ٌيباطخلا

 حلا لعج هللا نل : لاق هنأ هوجو نم ي ّيبنلا نع يور هنإف «هنع هللا يضر

 ل لو هماكحأ عبتي زيزعلا دبع نب ٌرمع ناكو عا ىلع

 .«هبلقو رمع ناسل ىلع ٌّقحلا لعج هللا ّنِإ» : لكي ّيبنلا

 نم رمألا ةالوو لي هللا ل لوسر َّنس :زيزعلا دبع نب ٌرمع لاق :كلام لاقو
 دحأل سيل « هللا نيد ىلع و « هللا باتكب ماصتعا اهب د لا ءا ةدنعت

 نمو و ءاهب ىدتها نم .اهقلاخ رمأ يف رظنلا الو ءاهرييغت الو ءاهليدبت

 ام هللا هالو «نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو اهكرت نمو نرد رهف انه را
 نع مكحلا دبع نب هللا ٌدبع ىكحو م تدار منهج هالصأو ل

 . ٠٠۷/۰ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )١(

 نابح نبا هححصو ۲٠/۱۲ ةبيش يبأ نباو ٤١۱/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 )58889(. ٠

 نابح نبا هححصو «(۳۹۸۲) يذمرتلاو ,.46/7 دمحأ رمع نبا ثيدح نم هاورو

(5866). 

 . 14/۲ «روثنملا ردلا» يف امك «هريسفت» يف متاح يبأ نبا هاور (۳)

- ۳ - 



 دبع یورو . مالكلا اذه: ينعي كلذ ىلع ٌرمع مْرَع ىنبجعأ :لاق هنأ كلام

 .رمع نع هكحي ملو كلام نع مالكلا اذه يدهم نب نمحرلا

 قهر ماسلا طخ ديزعلا يع نب رفع تاه فاحت ني كلت لار

 «نيد ٌةفيظو وهف «هابحاصو ةا هللا ٌلوسر نس ام َّنإ الأ : هتبطخ ىف لاقف «ةفيلخ

 0 نأ يدنكلا بزرع ثيدح نم ميعن وبأ یورو .هيلإ يهتننو «هب ذخأن

 دحأ ام اومزلت نأ يلإ | اهبحأف «ءايشأ يدعب ثدحيس هنإ» :لاق هي هلل

0 

 00 ارمألا ٌديشر ناك رمع نإ :لوقيو «هاياضقو هماكحأ عبتي يلع ناكو

 رظناف «ِءيش يف سالا فلتخا اذإ :لاق ا نع تعشأ یورو

 (9ٌرواشُي ىتح هّلبق هيف ضي مل رمأ يف يضقي نكي مل هنإف ءٌرمع هيف ىضق فيك

 اوُدْحَف «رمع عنص ام اورظناف «ءيش يف سانلا فلتخا اذإ :دهاجم لاقو

 مل هللا نإف دمحم هما هيلع تعمتجا ام اورظنا : ٌبعشلا نع بويأ لاقو .هب

 «باطخلا ْنب رَّمُع ٌمنص ام اورظناف «تفلتحا اذإف ءةلالض ىلع اهعمجيل نكي

 . هب اوذخف

 ءيش ياب : هل ليقف < اهديس تومب قع : لاقف «دلولا مأ نع ةمركع لثسو

 يلواو ٌلوسُرلا اوعيطأو هللا اوُعيِطأ» : لاق ؟نآرقلا ّيأب : لاق «نآرقلاب :لاق ؟لوقت
 .(رمألا يلوأ نم رمعو «[09 :ءاسنلا] ب رثأا

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ۲۹۸/۰ .
 ) )۲«ةباصإلا» يف امك «ةباحصلا» يف هدنم نبا هاور ربخلاو «هتبحص يف فلتخم برزع

1 

 ) )۴ةبيش يبأ نبا هاور ۳۲/۱۲ .

 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ٤/۳۲۰ .
 )©( «روثنملا ردلا» يف امك روصنم نب ديعس هاور ۲/٥۷٦ .
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 .رمألا وهف «ءيش ىلع ٌيلعو رمع عمتجا اذإ : عيكو لاقو

 يذلا وه ميقتسملا طارّصلاَّنإ : هللاب فلحي ناك هنأ دوعسم نبا نع يورو

 . ةنجلا لخد ىتح رمع هيلع تبث

 الف «هرصع يف هيلع اوعمتجاف «ًةباحصلا هيلع ٌرمع عمج امف « لاح لبو
 ْنم لئاسم يف هئاضقك «فلاخ ْنَم كلذ دعب هيف فلاخ ولو ءٌقحلا هنأ كش

 هئاضقكو « يقابلا ثلث مالل نأ نيوبأو ةجوزو نيوبأو جوز يفو «لوعلاك ضئارفلا

 ام لثمو «يدهلاو ءاضقلا هيلعو هكسن يف يضمي هنأ همارحإ يف ٌعماج نميف
 هيلع عمج ام لثمو ءًاضيأ ء ءافلخلا نم هريغ هقفاوو ,دوقفملا : ةأرما يف هب ىضق

 عضو نم هلعف ام لثمو .ءاسنلا ةعتم ميرحت يفو ءثالُثلا قالطلا يف سالا

 طورشلاب ةمذلا لهأل ةعذلا دفع «ةونعلا ضرأ ىلع جارخلا عضوو «ناويّدلا

 . كلذ وحنو مهيلع اهطرش يتلا

 IG ا

 راف «بيلق ىلع عزن م يف ينتيأر» : كب ّيبنلا لوق هتقو يف
 ا نبا ًءاج مث «هل رفغي لو «فعض ع يفو ؛نيبولذ و واود

 «(ٍنطَعب اوبرضو «ساثلا يور یتح هر يرفي ادحأ َرأ ملف ءًابرغ تلاحتساف
 ىتحا : : ةياور يفو «باطخلا نبا عزن عت سالا نم ًايرقبع رأ ملف» : ةياور يفو

 . )فتي ضوحلاو یّلوت

 ةةفضلف) او 95514(2) يراخبلاو ۳۹۸/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(

 )1۸٩۹۸(. نابح نبا هححصو

 «(۲۳۹۳) ملسمو «(۳۹۳۳) يراخبلاو ۲۷/۲ دمحأ رمع نبا ثيدح نم هاورو

 .(۲۲۸۹) يذمرتلاو

 ىنعمو « ةئلتمملا ولدلا : بونذلاو «ىوطت نأ لبق اهبارت بلقيف رفحت رثب :بيلقلاو
 = حاتتفالا نع ةدرلا لهأل برحلاب هلغشو .هتوم ةلجعو هتدم رصق «فعض هعزن يف» : هلوق

 56١ه



 تماقتساو ءاهعضاوم ٌرومألا عضو ىتح تمي مل ٌرمع نأ ىلإ ةراشإ اذهو
 يبأ ةّدم فالخب ءاهب همامتهاو «ثداوحلل هغّرفتو «هتّدم لوطل كلذو .ٌرومألا

 ملف «لاتقلل ثوعُبلا ثعبو «حوتفلاب اهيف ًالوغشم ناكو «ةريصق تناك اهنإف ركب

 كيلا كال »هغي ال ام هنمز يف عقي ناك امبرو «ثداوحلا نم ريثكل غ غري

 ىلع مهلمحو ٌّقحلا ىلإ اهيف سانلا ٌدرف ءّرمع ىلإ ثداوحلا كلت تعفر ىتح
 تاركا

 هريغل غوسي وهو «ّيأر هيف هل ناك لب «هيلع سانلا ٌرمع عمجي مل ام اّمأو
 الف «ةتبلا قالط ةلأسمو .ةوخإلا عم ٌدَجلا لئاسمك «هيأر فلاخُي ًايأر ىري نأ
 . ملعأ هللاو ةباحصلا ّنِم هريغ ىلع ٌةَبح هيف رمع لوق وكي

 ٌدشارلاف «هب اوَضَقو ءٌّنحلا اوفرع مهْنأل «نيدشارلاب ءافلخلا فصو امنإو
 :هفالخب لمعو ١ لا فرع نم ىواغلاو ءئواغلا دي

 «هنع ا الو نحلل مهيدهي هللا نأ : : ينعي «نييدهملا» :ةياور يفو

 رك يواغلاو ةو لا a «ٌلاضو واغو ٌدشار : ةثالث ايفا

 دو ,دتهم وهف قاز كف E 0 ٠ لاغلاو ع مو

 هب لمعلاو ٌّىحلا ةفرعمب 2 امّنِإ ةيادهلا َّنأل ا ف ا

e uذجاونلاو : 

 سارضألا

 . بونذلا نم ربكأ يهو «ةيناسلا ولد : برغلاو . هتدم لوط يف رمع هغلب يذلا دايدزالاو -

 تردص اذإ لبإلا خانم :نطعلاو «هانعم يف ةياهنلا غلب ءيش لك هب فصوي : يرقبعلاو

 .مهلبإ اوورو ءاوور ىتح :هانعم «نطعب سانلا برض ىتح» :هلوقو «ءاور ءاملا نع

 مهيلع هللا حتف امو رمع نمز يف سانلا عاستال ًالثم برض ءًانطع اهل اوبرضو .اهوكربأف

 .راصمألا نم

- ۱۲٦ - 



 نم ةمألل رد e ةعدب لك ناف ءرومألا تاثدحمو مكايإو» : هلوق

 دارملاو .«ةلالض ةعدب لک : هلوقب كلذ دكأو ءةعدتبملا ةّنّدحملا ورمل لبا

 لصأ هل ناك ام اًمأف « هيلع لدي ةعيرشلا يف هل لصأ ال امم كح ام : ةعدبلاب

 حيحصا)ل يفو عةغل ةعدب ناك نإو «ًاعرش ةعدبب سيلف هيلع لدي عرشلا ن نم

 ٌباتك ثيدحلا ريخ نإ» :هتبطخ يف لوقي ناك لي يلا نأ «رباج نع ۲ ملسم
 ا ل ل

 ال قال ةعدب عدتبا نما 0 ل فعض

 مهرازوأ نم م كلذ صقنَي ال < اهب لمع ْنَم ماثآ لثم هيلع ناك < «هلوسرو هللا اهاضري

 7 «ًاعيش

 ىلإ ثعب :لاق يلامُثلا ثراحلا نب فيضغ ةياور نم دمحأ مامإلا جّرخو
 ىلع يديألا عفر : نيرمأ ىلع سانلا انعمج دق انإ :لاقف ,ناورم ْنب كلملا ٌدبع

 1 امهنإ امأ :لاقف ءرصعلاو حبّصلا دعب صصقلاو .ةعمجلا موي ربانملا
 :لاق هلي ّيبنلا نال ءاهنم ٍءيش ىلإ مكبيجمب تسلو ءيدنع م

 . 0ةعدب ثادحإ نم ريخ ت ب كسا هسا نم اهلثم م عفر رالإ ةعدب موق ا

 )١( مقر )۸٦۷(« نابح نبا هححصو ) »)۱١مدقت دقو .

 امك هللا دبع نب ريثك فعضل فيعض وهو .(۲۰۹) هجام نباو «(۲۹۷۷) يذمرتلا هاور (۲)
 . فلؤملا ركذ

 رازبلا ًاضيأ هاورو «(97) «ةنسلا» يف يزورملا رصن نب دمحمو ٠٠١/٤ دمحأ هاور (۳)

 :لاقو 2188/١ «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو «ناورم نب كلملا دبع ةصق نود (171)

 ‹ مهدنع فيعض وه :تلق . ثيدحلا ٌركنم وهو «ميرم يبأ نب ب هللا دبع نب ركب وبأ هيفو

 . ٠٠۳/۱۲ «حتفلا» يف ظفاحلا اذه هثيدح دوج دقف كلذ عمو .كورتم : ينطقرادلا لاقو

۷ - 



 . اذه وحن هلوق نم رمع نبا نع يوُر دقو

 وهو ؛ةءيش هنع جرخي ال ملكلا عماوج نم «ةلالض ةعدب لك» : هلي هلوقف

 سیل ام انْ يف ٌتَدَحَأ ْنَم» :هلوقب يبش وهو «نيدلا لوصأ نم ٌميظع لص

 نم ّلصأ هل نكي ملو «نيّدلا ىلإ هبسنو ءًائيش ثدحأ نم لكف )در وهف ُهنم

 لئاصم كلذ ف ارق« هللا ير: و لذات وهف فل مجرب بدلا

 . ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألا وأ ءلامعألا وأ تاداقتعالا

 يف كلذ امنإف « عدبلا ضعب ناسحتسا ّنِم فلشلا مالك يف عيون اماماو

 ّسانلا عم امل هنع هلا يضر رمع لوق كلذ نمف ةةيعرشلا ال ةيرخللا عدبلا

 كلذك 0 مهارو جرخو «دجسملا يف ٍدحاو ماما ى ناضمر مايق نوف

 تمعنف .ةعدب هذه تناك نإ لا هع قزوز د لاك : لاقف

 دق :ٌرمع لاقف «نكي مل اذه نإ :هل لاق «بعك نب ّىبأ نأ يورو .()ةعدبلا

 اذه لبق هجولا اذه ىلع نكي مل ّلعفلا اذه نأ ةذارمو نم ا تيل

 تحي ناك ل ئنلا نأ اهنمف ءاهيلإ عجرُي ةعيرشلا نم ٌلوصأ هل نكلو «تقولا

 دجسملا يف نوموقي هنمز يف سانلا س « هيف بغریو فم مايق ىلع

 مث قليل ريغ ناضمر يف هباحصأب ىَّلص لي وهو «ًانادحوو ٌةقّرفتم تاعامج

 اذهو «هب مايقلا نع اوزجعيف « , مهيلع بتكي نأ يشخ هلاب العم كلذ ْنِم عنتما

 رشعلا يف دارفألا يلايل هباحصأب موقي ناك هنأ هنع يورو .( ي هدعب نما دق

 .(رخاوألا

 )١( سماخلا ثيدحلا وهو «هجيرخت مدقت .

 .(۲۰۱۰) يراخبلاو ۱۱٤/١ «أطوملا» يف كلام هاور (۲)

 . ةشئاع ثيدح نم (۲۰۱۲) يراخبلا هاور (۳)

 وهو ۰۲۰۲/۳ يئاسنلاو «(805) يذمرتلاو «(7١ا/ه) دواد وبا رذ يبأ ثيدح نم هاور (4)
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 هئافلخ ةنس نمراص دق اذهو «نيدشارلا هئافلخ ةنس عابتاب رمأ ةه هنأ اهنمو

 هّرقأو .هيلإ سائلا ةجاحل ُلامثع هداز لوألا ةعمجلا ٌناذأ : كلذ نمو

 ي" ةعدب وه :لاق هنأ رمع نبا نع يورو هلع للا مغ وعمار « يلع

 لاقو «تبا نب ُديز هيف فقوت «دحاو باتك يف فحصملا عمج كلذ نمو

 قفاوف «ًةحلصم هنأ ملع مث ؟ ينا ُهَلعفي مل ام نالعفت فيك :رمعو ركب يبأل

 بتكي نأ نيب قرف الو «يحولا ةباتكب ٌرمأي لك ئبنلا ناك دقو «"هعمج ىلع
 . حلصأ راص هُعمج لب .ًاعومجم وأ ًاقرفم

 ةيشخ هفلاخ امل همادعإو دحاو فحصم ىلع ةمألا نامثع مج كلذكو

 . ةحلصملا َنيع كلذ ناكو «ةباحصلا ٌرثكأو ٌئلع هنسحتسا دقو .ةمألا قّرفت

كب وب هل نّيِب ىتح هٌريغو رمع هيف فقوت :ةاكزلا عنم نم لاتق كلذكو
 هّلصأ ر

 . كلذ ىلع سانلا هقفاوف «ةعيرشلا ّنِم هيلإ ٌمجري يذلا

 لاقو «ةعدب هنإ : ثراحلا نب فيضغ لوق قبس دقو ءصصقلا كلذ 77

 ةجاحو « ةباجتسم ةوعد نم مك لا تمعنو ف صصقلا : نسحلا

 تقو يف هيلع ةيعامتجالا ةئيهلا ةعدب هنأب ءالؤه ىنع امنإو .دافتسم خأو «ةيضقم

 )١( دمحأ ىور */ »405١0دواد وبأو «(4۱۲) يراخبلاو )/٠١410(« 2يذمرتلاو )01١5(,

 هجام نباو ۴۳ يئاسنلاو )8*١١(« موي ءادنلا ناك :لاق .ديزي نب بئاسلا نع

 هللا يضر رمعو ركب يبأو ب يبنلا دهع ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ هلوأ ةعمجلا

 .ءاروزلا ىلع ثلاثلا ءادنلا داز سانلا رثكو هنع هللا يضر نامثع ناك املف ءامهنع

 نابح نبا هححصو )۱۹۷۳( .

 . ٠٤١/۲ ةبيش يبأ نبا هاور (۲)

 )49٠5(. نابح نباو «(۳۱۰۳) يدمرتلاو «(54985) «يراخبلا» رظنا (")
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 هبطخ ريغ هيف هباحصأ ىلع صقي نعم تقو هل نكي مل و يلا ناف ن
 جاتحي رمأ ثودح ٌدنعوأ ؛ انآ مهركذي ناك امنإو ,دايعألاو عمجلا يف حالا

 نبا نع قبس امك هل قو نييعت ىلع اوعمتجا ةباحصلا نإ مث .هدنع ريكذُلا ىلإ

 . سيمخ موي لک هباحصأ ردي ناك هنأ دوعسم

 ةعمج لك سانلا ثّدح :لاق 57 نبا نع “«يراخببلا ا يفو

 . سانلا لمنال ًاثالثف ,ترثكأ نإف «نيتّرمف «تيبأ نإف 7

 .كلذ لثمب ةنيدملا ٍلهأ صاق تصر اه ئ ةشئاع نع ">(دنسملا» يفو
 ا سالا ك 5 والا ثّدح :ريمُع نب ديبُعل تلاق اّن اهنع يورو

 مايأ ةثالث لك ّصقي نأ صاقلا رمأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع يورو . مهّلمت ال
 يي عدو ,مهيلع لقثت الو سانلا حور :هل لاق هنأ هنع يورو .ةرم

 7 . ءاثالثلا مويو تبسلا

. (T۷) مقر )١( 

 بئاسلا يبأ نبال ةشئاع تلاق :لاق يبعشلا نع : هظفلو ‹ حيحص هدانسإو 2717/5 (۲)

 اي كعيابأ انأ لب ؟َّنُّه ام :لاقف .كنزجانأل وأ نهيلع ينعيابتل ًاثالث : ةنيدملا لهأ صاق

 ال اوناك هباحصأو ةا هللا لوسر نإف ءءاعدلا نم ّمجسلا بنتجا :تلاق «نينمؤملا م

 ال مهو هباحصأو ةي هللا لوسر تدهع ينإ :تلاقف :ةرم ليعامسإ لاقو «كلذ نولعفي

 «ًاثالثف تيبأ نإف «نيتنثف تيبأ نإف قرم ةعمج لك يف سانلا ىلع صفو «كاذ نولعفي

 عطقتف مهثيدح نم ٍثيدح يف مهو ّموقلا يتأت كنيفلأ الو باتكلا اذه سانلا لمت الف

 . مهثدحف هب كورمأو هيلع كوؤرج اذإف مهكرتا نكلو «مهيلع

 ةبيش يبأ نبا هرصتخاو 94(2) «ءاعدلا» يف يناربطلا هنم رصخأبو هوحنب هاورو

. 1/0 

 ىلع ريمع نب ديبعو انأ تلخد :لاق ءاطع نع ٤۹۳/٥-٤٦٤ «دعس نبا تاقبط» ىف (۳)

 «معن :لاق ؟ةكم لهأ صاق :تلاق لامع نب ليغ RS E دنع

 . ليقث ركذلا نإف .ففخ :تلاق

 دا



 انثدح] «دينجلا نب ميهاربإ نع هدانسإب ()ميعن وبأ ظفاحلا ىور دقو

 : ناتعدب ةعدبلا :لوقي هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا تعمس :لاق [ىيحي نب ةلمرح

 ON تلاع انو EN E E دوم اعدل

 . يه ةعدبلا تمعن :رمع لوقب جتحاو . مومذم وهف

 اهل نبل اهةمؤمتملا ةعرتلا نإ < ف دام اهر هاا

 ةعدبلا امأو «عرشلا قالطإ يف ٌةعدبلا يهو «هيلإ مجرب ةعيرشلا نم لصأ
 امنإو «هيلإ عجرُي ةنسلا نم ّلصأ اهل ناك ام : ينعي «ةنسلا قفاو امف ةدومحملا

 .ةنسلا اهتقفاومل ءًاعرش ال ةخل ةعدب يه

 تاثدحملاو :لاق 2 ءاذه رسي رخآ مالك يعفاشلا نع يور دقو

 ةعدبلا هذهف ءاعامجإوأ ءأرثأ وأ «ةنس وأ .ًاباتك فلاخُي امم ثدحأ ام : نابرض

 ٌريغ ةثدحم هذهو ءاذه نم ٍدحاول هيف فالخ ال ءيخلا ّنم ثدحأ امو ؛لالضلا
 .(0ةمومذم

 يه له اهنا يف سس ,تثدح يتلا رومألا نم ريثكو

 ٌرمع هنع ىهن «ثيدحلا ةباتك اهنمف ؟ال مآ ةنسلا ىلإ عجرت ىتح ٌةنسح ٌةعدب

 .ةنسلا نم كيذاحلاب هل اولدتساو. :نوزكألا ةيف صخرو «ةباحّصلا ّنم ةفئاطو

 هيف صخرو ؛ءاملُعلا نم موق ههرك «نآرقلاو ثيدحلا ريسفت ةباتك :اهنمو

 ا
 ةّعسوت يفو «هوحنو مارحلاو لالحلا يف يأّرلا ةباتك يف مهفالتخا كلذكو

 . نيعباتلاو ةباحّصلا نَع لقنت مل يتلا بولقلا لامعأو تالماعملا يف مالكلا

 كلذ رثكأ هركي دمحأ مامإلا ناكو

 . هللا همحر ىعفاشلا مامإلا نع حيحص وهو 21١١/9 «ةيلحلا» يف (۱)

 : 1-4۹ «يعفاشلا بقانم» يف يقهيبلا هاور ‹ حيحص )۳(

 35*1١



 ّلِقُث ام طبض نّيعتي فلسلا مولُعب اهيف دهعلا َدْعَب يتلا نامزألا هذه يفو
 ثدح امو «مهنامز يف ادوجوم ملعلا نم ناك ام هب ٌريمتيل ؛ هلک كلذ ْنِم مهنع

 00-0 كلذب ُمَلَعِيف 5 كلذ نم

 00 ا ی 0 اذإف 5 ُتَدحُيو ا مك

 دخن ف ارح ورع :لاق كلام نع يدهم نبا ىورو

 نم خام ىلإ ءاوهألاب ريشي لاس ناو : e يبأو ةي ّيبنلا

 نّمم مهرحنو ةئجرملاو ضفاورلاو جراوخلا رمأ نم تانايدلا لوصأ يف قرفتلا
 يف مهد اخت يف وأ , مهلاومأو مهئامد ةحابتساو «نيملسملا ريفكت يف ملكت
 ال يصاعملا نأ معزف كلذ سكع وأ «ةمألا هذه ار یف يف وأ ءرانلا

 ٌدحأ ديحوتلا لهأ ْنم راثلا ٌلخدي ال هنأ وأ ءاهّلهأ ٌرضت

sSهئاضق نم ىلاعت هللا لاعفأ يف  
 . ملظلا نع كلذب هللا أ معزو تاک نه كلدب بذكف «هردقو

 تكس امم «هتافصو هللا تاذ يف مالكلا ّنِم ثدحأ ام كلذ نم ٌبعصأو

 يف درو امم ًاريثك اوف موقف . ٍناسحإب مهل َنوعباَتلاو هباحصأو ب ُِبنلا ةنع
 ههيزنت ٌلوقعلا يضتقت اًمع هل ًاهيزنت هولعف مهنا اومعزو «كلذ نم ةنسلاو باتكلا
 « هتابثإب رم موقو ء لجو رع هللا ل مزال نأ اومعزو «هنع
 اين مزاوُللا هذهو «نيقولخملا ىلإ ةبسنلاب هل مزال هنأ اإ ارينا نع

 )١( «ةنسلا» يف يزورملا رصن نب دمحم هاور ) )8١حيحص دانسإب .

 ) )۲جراوخلا عدب ينعي : هلوقب هرسفو «هنع هتوبثب ًامزاج ۳ «حتفلا» يف ظفاحلا هلقن

 ةيردقلاو ضفاورلاو .
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 :اهنع تركشلا ىلع ةمألا رد َجَرَد اتابثإو

 لالحلا يف ٌمالكلا نيعباتلاو ةباحصلا رصع َدْعِب ةمألا يف ثدحأ اممو

 يأّرلل هتفلاخمل كلذ يف ةنسلا هب تدرو امم ريثك درو ءيأّرلا دّرجمب مارحلاو
 . ةيلقعلا ةسيقألاو

 ا ا یر لا یف مالكلا كلذ دعب كذخ ايمو

 ىلإ ةجاحال هنأو ,ةّبحملا عم يفكت اهّدحو ةفرعملا َّنأو «ةعيرشلا يفانث ةقيقحلا

 مضنا امبرو «ماوعلا اهيلإ ٌجاتحي امّنِإ ةعيرشلا نأ وأ ٌباجح اهّنأو « لامعألا
 «ةنسلاو باتكلل هتفلاخم اعطق ملعي امب تافّصلاو تاّذلا يف ُمالكلا كلذ ىلإ

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو «ةمألا فلس عامجإو

AT 



 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 يِنلخَدُي ,لَمَعب ينربخلأ هللا وسر اي : ٌتْلُق : لاق ُهْنَع هللا يضر ٍذاعُم ْنَع

 7 ,ميظع ْنَع تاس ذقل» : لاق الا نم يندب ةنَجلا

 ْموُصتو ءةاكرلا يتؤتو ةالَّصلا ُميقتو ءًائيش هب رشت کک : هيِلَع هللا

 نج موُصلا خا باوبأ ىلع كا الأ : لاَ مث . (تيَبلا جحتو ناضمَر

 توف ٍلُجَرلا ٌءالَّصو نالا ٌءاملا ء ؛ىفطُي امك ةئيطخلا ءيفطن ةفدصلاو
EL 

 «َنوُلَمْعَي9 : : لب ىتح 4 عجاضَملا نع هونج ىناجتتإ : :الت مث «« للا
 ووا سارہ كريخأ الا» : لاق مث ۱١-۱۷] : ةدحسلا]

 ةورذو ٌةالّصلا هدومعو السلا رمآلا سار : لاق هللا لوسَر اي یلب : تلق

 لوسر اي ىلب : تلق ,«؟هلُك كلذ كالمب ربا الأر : لاق مث : ««داهجلا همانس

TSَنوُدَحاَؤُمل انإو «هلا يب اي :تلُق ««اذه َكيَلَع فك :  

 «نههوج ىلع رانلا يف سالا بكي لو كأ كلك : َلاَقف ؟هب ُمّلكتَت امب
 ا دخ :ّلاقو ,يذمرتلا ةاور . «مهتتسلأ ٌدئاصخ لإ مهرخانم ىلع وأ

 . 0 ٌحبحَص

 «(7515) يذمرتلاو ء7 40و ۲۳۷و ٣٣۲و 70 /ه دمحأ هاور .هقرطب حيحص ثيدح (۱)

 )۲٠۳۰۴۳( قازرلا دبع ًاضيأ هاورو .۳۹۹/۸ (ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو

 دانهو ۲۰/۹ يقهيبلاو «(۲)و )١( «ناميإلا» يف ةبيش يبأ نباو «(۳۹۷۳) هجام نباو

 ا و و ی ور ا یا وب
 نباو ٤۱۲/۲-٤۱۳ مكاحلاو ء(۳۰ )و «(۴۰ )و (٤۲۹)و )۲۹۱و 00

 . )۲۱٤( نابح
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 نم هجام نباو «يئاسنلاو ,يذمرتلاو ,.دمحأ مامإلا هجّرخ ثيدحلا اذه

 لاقو «لبج نب ذاعم نع «لئاو يبأ نع «دوجنلا يبأ نب مصاع نع «رمعم ةياور
 . حيحص نسح : يذمرتلا

 : نيهجو نم رظن هللا همحر هلاق اميفو

 ءْنسلاب هكردأ دق ناك نإو ءذاعم نم لئاو يبأ ٌعامس تبثي ا :امهدحأ

 و دمحأك - ٌةمئألا لاز امو «ةفوكلاب لئاو وبأو «ماشلاب ناک

 514 a متاح وبأ لاق دقو ءاذه لثمب عامسلا ءافتنا ىلع

 حصي مل هنأ : ينعي ءماشلاب ءادردلا وبأو «ةفوكلاب ناكو ,هكردأ دق : ءادردلا يبأ

 ٍعامس يف اوفقوت مهنأ موق نع يقشمُدلا ةعرز وبأ ىكح دقو . هنم )١( عامس هل

 دعبأ ذاعم نم هعامسف «هوفن وأ «رمع نم لئاو يبأ

 ا اي ل يناثلاو

 هبشأ وهو : ينطقرادلا لاق ارضنا خا مامإلا هجرخ باكبر «بشوح

 . هيف هيلع بفالتخا ىلع رهش ةياور نم ٌفورعم ثيدحلا نأل تالاب

 هقيثوت يف فلتخم رهشو اق ا نع رسيتت ةباودو :تلق

 نع « منغ نب نمحرلاد بع نع رهش ةياور نم دمحأ ُمامإلا هجّرخ دقو «هفيعضتو

 «ةورع نب لازنلا وأ لاّزنلا نب ةورُع ةياور نم ًاضيأ دمحأ مامإلا هجّرخو ءذاعم

 «ذاعم نم ُثوميم الو ةورع عمسي ملو .ذاعم نع امهالك «بيبش يبأ نب نوميمو

 . ةفيعض اهلك ذاعم نع ىرخأ ٌقرط هلو

 يف ممَّدقت دق «راثلا نم يندعابُيو نجلا ينلخدُي لمعب ينربخأ» : هلوقو

 بويأ يبأو ةريره يبأ ثيدح نم ةتباث هوجو نم 90 يناثلا ثيدحلا حرش

 .88ص متاح يب أ نبال «ليسارملا» رظنا )١(

  (۳)«دنسملاو يف ٥١/۲٤۸ .
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 ل تاز ا اولا E ول فعلا ذا امهر
 ٠ ٠ . داعم ثيدح

 ُديرأ ينِإ هللا لوسر اي :لاق هنأ ذاعم ثيدح يف دمحأ مامإلا ةياور يفو
 ««تئش اًمع لسد :لاق . ينتنزحأو ينتمقسأو ينتضرمأ دق ةملك نع كّلأسأ نأ

 .مامتها دش ىلع لدي اذهو «هريغ كلأسأ ال ةئجلا ينلخدي ٍلمعب ينربخأ : لاق

 لوخدل ٌببس ٌلامعألا نأ ىلع يلد هيفو ءةحلاصلا لامعألاب هنع هللا يضر ذاعم

 4 نولمحت مشک امب هومر يتلا ٌةْنَجلا كلو : ىلاعت لاق امك «ةنجلا
 .[8/7 :فرخزلا]

 - ملعأ هللاو  دارملاف ()(هلمعب ةئجلا مكنم ٌدحأ لخدي نل : ل هلوق امأو

 E هلعج هللا نأ الول نجلا ٌدحأ هب ٌقحتسي ال هسفنب لمعلا نأ

 لك اهُبابسأو ُةئجلاف ءهدبع ىلع هلضفو هللا ةمحر نم هّسفن لمعلاو كلل ًاببس
 . هتمحرو هللا لضف نم

 َّنأ هيلإ راشملا ثيدحلا 3 يف قبس دق «ميظع نع تلأس دقل» : هلوقو

 دقل «ةلأسملا تزجوأ تنك نثل» : اذه لشم نع هلأس لجرل لاق ةا ّيِنلا

 ا ميظع رمأ رانلا نم الا ةئجلا لوخد ّنأل كلذو ,22(َتلوطأو ٌتمظعأ

 اذإ لوقت فيك» : ,لجرل هلك يبنلا لاقو لرل لسرأو «بتكلا هللا لزنأ هلجألو

 ةندند الو كتندند ا الو «رانلا نم هب ٌذوعأو ةئجلا هللا لأسأ : لاق (؟ٌتيَّلِص

 اهلوح» : هلك ٌيبنلا لاقف «ةلأسملا يف امهداهتجاو امهئاعد ةرثك ىلإ ريشي ىذاعم

 لا هللا لأسن نأ الإ ذاعم دندو يتندند ريصت له» : ةياور يفو .«ندنّدن

«(A1%) ملسمو c(9) يراخبلاو 2461/7 دمحأ ةريره نأ ثيدح نم هاور )١( 

 نابح نباو )۳٤۸(.
 ) 58ص هجيرخت مدقت .
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 اقل «رانلا نم هن ذوعنو

 ديب هلك قيفوتل نأ نإ راق“ ماع هنا E نادل : هلوقو

 رسيتي مل « هيلع هرسيب مل نمو «یدتها ىدهلا هيلع هللا رسي نمف ا هللا

 مالا ل یاو ىطعأ نم ااف : ىلاعت هللا لاق ؛كلذ هل
 «ىرسكلل هرسيسف . ىتسُحلاب ٌبّذَكو . ىتفتساو لب ْنَم امو .ىرسُيلل
 N [ ل لح امل ٌرّسيم لکف اولمعا» : اب لاقو ١-٠١[« :ليللا]
 نالا لا لمعل نوري ءةواقشلا لهأ امأو ءةداعسلا لهأ لمعل نورسييف

 ىدهلا رسيو يندهاو» : هئاعد يف لوقي ای يبنلا ناكو (" ةيآلا هذه ةي الت مث

 رشا ر هئاعد يف لاق هنأ مالّسلا هيلع يسوم هب قع هللا ياو 2207( يل

 َمهللا :وعدي رمع ُنبا ناكو ,[58-85 :هط] « يرْمأ يل رسو ٠ يرڏص يل

 .ىرسغلا ينبنجو «ىرسيلل ينرسي

 ىلع ةنجلا لوخد بيترت ةيجوت هيلإ راشملا ثيدحلا حرش يف قبس دقو

 نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو «ةريره يبأ ثيدح نم (۷٤۳۸)و )41١١( هجام نبا هاور )١(

 دمحأ هاورو ,(854) نابح نبا هححصو «يراخبلا لاجر نم هنإف «هجام نبا خيش ادع

 هلك يبنلا باحصأ ضعب نع حلاص يبأ قيرط نم (۷۹۲) دوادوبأو ۳
 . مهفي الو هتمغن عمسي مالكب لجرلا ملكتي نأ : ةندندلاو

 دواد وبأو )۲۹٤۷(« ملسمو )١17557(. يراخبلاو 287/١ دمحأ يلع ثيدح نم هاور (۲)

 )۳۳٣٤( نابح نبا هححصو «(۷۸) هجام نباو )7١5(. يذمرتلاو «.(4545)

 ,( 3” ةه)و

 ,(”881) يذمرتلاو )1861١(« دوادوبأو .۲۲۷/۱ دمحأ سابع نبا ثيدح نم هاور ()

 يف يئاسنلاو .(558)و (5554) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو )۳۸۳١(. هجام نباو

 )۹٤۷( نابح نبا هححصو . ۱-٥۰ مكاحلاو )٠١۷(« «ةليللاو مويلا لمع»

 .(۸٤۹)و
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 ءمايّصلاو .ُةاكّرلاو ٌةالّصلاو ءُديحوَتلا : يهو ,ةسمخلا مالسإلا ناكرأب نايتإلا

 مه هللا ا ءايلوأ لضفأ نإ 0007 رخل باب ىلع كلذ د دعب 0 ا

 ضئارفلا ء ءادأ دعب لفاوُتلاب هيل إ نوبّرقتي نيذلا (نويرثملا

 ةريثك هوجو نم هلك ّيبنلا نع تباث مالكلا اذه «ةنج موصلا» :هلوقو

 مامإلا هجرخو وكي يبنلا نع ةريره يبأ E ماا حساب ىف هاجرخو
 ال نم ٌنيصح ٌنصحو ا مايصلا» : يهو ءةدايزب( 7 دمحأ

 هنج موصلا» : لاق ءب ّيبنلا نع صاعلا ي معو

 29 «لاتقلا نم مكدحأ ةّنجك الا ّنِم

 .«©«راثلا نم ٌدبعلا اهب ٌنجتسي

 مايصلا» : لاق « ب يبنلا نع ءةديبُع يبأ ثيدح نم يئاسنلاو دمحأ جّرخو

 «هوحنو ءىيسلا مالكلاب : : ينعي .«اهقرخي مل ام» : هلوقو .() 0

 مايصلا» : يم ّيبنلا نع «نيحيحصلا» يف جرخملا ةريره يآ ثيدح يف اذهلو

 )١( يراخبلا هاور )۱۸۹٤(‹ ملسمو )١١61١(« نابح نبا هححصو )7"51١5( و)۳٤۲٩۷(.

 . (755/8) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع ةمامأ يبأ ثيدح نم هب ىوقتي دهاش هلو «4 07/7 (۲)

 نابح نبا هححصو )١5784(. هجام نباو ۰۱٩۷/٤ يئاسنلاو «77/84 دمحأ هاور (5)

(559"). 

 )٤( دمحأ هاور ۳/ ۳۹٦«عمجملا» يف يمثيهلا هدانسإ نسحو ۳/ ۱۸١!

 لمتحم هدنسو ٠٥/۲ يمرادلاو ,.4//151 يئاسنلاو «145و ١46/١ دمحأ هاور (ه)
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 : لقيلف هّباس ٌؤرما نإف ‹ لهجي الو «ثفري الف «مكدحأ موص موي ناك اذإف «ةنج

 . 7(مئاص ؤرما ينإ

 عاطتسا نمف ُهُعَقري رافغتسالاو ٌمايّصلا قرخت ٌةبيغلا :فلَّسلا ضعب لاقو

 . لعفيلف ٍقّرخم موصب يتأي ال نأ مكنم
 . عقر رفغتسا اذإو «قرخ باتغا اذإ مئاصلا :ردكنملا نبا لاقو

 ملام ٌةنج مايصلا» : اعوفرم ةريره يبأ ن نع ٌرظن هيف دانسإب 29 ىن وناربطلا جرخو

 .«ةبيغ وأ بذكب» :لاق ؟هقرخي مب :ليق ««اهقرخي

 نم لاتقلا دنع هيقي يذلا ٌنجملاك .دبعلا اهب ٌنجتسي ام يه :ةئجلاف
 رع لاق امك ءاينَّدلا يف يصاعملا ّنم هبحاص يقي مايصلا كلذكف «برضلا
 مُكلبق نم يذلا ىلع بِك امك مايّصلا ميل بِك انآ نذل هيأ ايه : : لجو

 يف هل ناك .يصاعملا نم هنج هل ناك اذإف «[۱۸۳ : ةرقبلا] (نوفتت مُكّلَع

 هل نكي مل «يصاعملا نم ايندلا يف ُةْنُج هل نكي مل نإو نالا د آلا

 .رانلا نم ةرخآلا يف ةنج

 ايركز نب یحی هللا ثعب» :لاق .ًاعوفرم يلع ثيدح نم هيودرم نبا جرخو

 داو در تيدحلا كلف ««ِتاملک سمخب ليئارسإ ينب ىلإ
 لاتقلل ذخأ دقو وغ ىلإ یشم ,لجر لثمك كلذ لشو ءاوموصت نأ مكرمأي

 هيفو ءًفوقوم يلع نع رخآ هجو نم هجرخو . ( ينأ ام ثيح نم ٌفاخي الف 0

 نط تح «حالسلا يف ٌدحتساف سالا هرصتنا ٍلجر لثمك لَم ٌمايصلاو» : لاق

 , 2(ةلج مايصلا كلذكف (ودعلا حالس هيلإ لصي نل هنأ

 .(7) «(١)ت ةقباسلا ةحفصلا رظنا )١(

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك فيعض وهو ءردب نب عيبرلا هيفو «طسوألا» يف (۲)

 #/رالا١ا.

 - هلاجر : لاقو رازبلا دماح يبأ ىلإ هيسنو 5 «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هدروأ )™
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 يور ُمالكلا اذه نالا ءاملا ءىفطُي امك ةئيطخلا ء ىفطت ةقدصلاو» : هلوقو
 نب بعك ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخف م :

 امك ٌةئيطخلا ءىفطُ ةقدصلاو «ةنيصح ٌةْنُج ٌموّصلا» :لاق لكي ّيبنلا نع

 ٍ 20 نانلا ءاملا 0
 . هانعمب اعوفرم ساطي سكر يناربطلا هجرخو

 ۰ هلك يبنلا نع سنأ اع SE يف نابح نب باو يذمرتلا هج رخو

 .( وسلا ةتيم عفدتو ء«ٌبرلا بضغ ٌءىفطتل رسل ةقدص ناو : لاق

 هب ي ليألاب هرهظ ىلع ٌربخلا لمح ناک هنأ نيسحلا نب يلع نع يورو
 ف ف يفت ليللا داوس يف ةقدصلا 5 :لوقيو ءليللا ا يف نيكاسملا

 يه اًمعنف تاقدصلا اودبت نإ : لجو زع هللا لاق دقو ل تلا

 ۲۷١[« :ةرقبلا] ( مكناس ْنِم مكنع ُرْفَكُيو ْمُكَل ريخ وهف ءارقُفلا اهوتؤتو اهوفخت
 ملا ةقدتض وأ افلطم ام[ تاسلا نم اهب رفكي ةدصلا ذآ ىلع لدف

 . نوقثوم =

 يف يركسعلا ىلإ هبسنو ٠١١/١١-٠١١ «لامعلا زنك» يف يدنهلا اش اورو

 نإ» :(1۲۳۳) نابح نبا دنع يرعشألا ثراحلا ثيدح :تلق « ميعن يبأو «ظعاوملا»

 اولمعي ليئارسإ ينب رمأيو نهب لمعي تاملك سمخب ايركز نب ىبحي رمأ العو لج هللا

 هدنعو «كسم اهيف «ةرص هعم لجر لثمك كلذ لثم امنإو « مايصلاب مكرماو» : هيفو

 .«كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مايصلا نإف ءاهحير اودجي نأ هرسي ةباصع

 «ريبكلا يناربطلا مجعم» يف وهو «بيرغ نسح :لاقو )5١4( يذمرتلا هاور )١(

 اي» :لاق ة4 يبنلا نأ رباج ثيدح نم هريغو ۳۹۹/۳ دمحأ هاورو ( ۹٩۹

 . (۱۷۲۳) نابح نبا هححصو «( . . .ةرجع نب بعك

 .(۳۳۰۹) نابح نبا هححصو (5514) يذمرتلا هاور (۲)

 . ۱۳۰/۳-٠١١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ()
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 ًاضيأ ةئيطخلا ءىفطت اهنأ ينعي «ليللا فوج يف لجْرلا ةالصو» : هلوقو

 لالا : نت ورع ةياور نم (١١لمحأ مامإلا هجرخ ام كلذ ىلع لد ةقدٌصلاك

 موصلا» :هيفو ,ٌتيدحلا ركذف «كوبت ةوزغ نم يب بنا عم انلبقأ : لاق ذاعم نع

 . «ةئيطخلا رفكُي ليلا فوج يف دبعلا ُمايقو ٌةَقدّصلاو نج

 ةالَّصلا لضفأ» :لاق اب ئبنلا نع ةريره يبأ نع(7(ملسم حيحص» يفو

 .«ليللا مايق ةبوتكملا دعب

 .بونذلاب "راهنلاب نوقرتحي سانلا نأ : ةباحصلا نم ةعامج نع يوُر دقو
 كلذ يورو «مهبونذ اوؤفطأ تابوتكملا تاولصلا نم ٍةالص ىلإ اوماق امّلكو

 .رظن اهيف هوجو نم ًاعوفرم

 «يذمرتلا» يفو ,ةالصلا لفاون لضفأ هنأل ءاياطخلا رفكُي ليللا ُمايق كلكف
 نيحلاصلا ُبأد هنإف «ليللا مايقب مكيلع» :لاق كي ّيبنلا نع لالب ثيدح نم

 ٌريفكتو ؛ملإلا eT «لجو ع هللا ىلإ ةبرق ليللا َمايق نإو مكب

 نع ا يبأ ثيدح نا اا ر :ةدمشلا نفذ دلل ةهرطمو تال

 مكاحلاو ةميزخ ْنبا هجّرخو .لالب ثيدح نم حصأ ٌوُه :لاقو «هوحنب اب ّئبنلا
 © اضنأ ةماقأ يبا ثيدح نم «امهيحيحص» يف

 )١( «دنسملا» يف ۲۳۷/۰ .

 0( مقر )۱۱۹۳(.

 ) )۳«رانلاب» : (أ) يف .

 )٤( يذمرتلا هاور «نسح ثيدح ) )۳٥٤۹ديعس نب دمحم هدنس يفو «لالب ثيدح نم
 مكاحلاو دمحأ ىلإ هتبسن داز نم أطخأو «باذك وهو يماشلا .

 «ننسلا» يف يقهيبلا هاورو ٠٠۲/۲ باذكلا اذه هيف سيل رخآ قيرط نم لالب نع .

 «ريبكلا» يف يناربطلاو «لالب ثيدح رثأب ةمامأ ا ثيدح نم يذمرتلا هاورو

 )۷٤١١(« ةميزخ نباو )١١8(., مكاحلاو ١/ ۳٠۸حلاص نب هللا دبع هدنس يفو =

 ا



 ربل انتم يمتع اعلا حرس ىلع لقا نفاع | قف توفت اا
 .٠)حصأ فوقوملاو ًاعوفرم هنع ميعن وبأ هجرخو . ةينالعلا ةقدص ىلع

 كلذكف ِّبّرلا ّبضغ ءىفطتو « ةئيطخلا ءىفطت ٌرّسلا ةقدص نأ مَّدقت دقو

 .ليللا ةالص

 اعَمَطو ًاقوَح مُهْبَر َنوُعدي عجاضملا نع مون ىفاجتتإ» الت مث» : هلوقو
 اوُناك اب ءاز ِنْيعَأ ةر نم ْمُهَل َيِفَحَأ ام نست مَعَ الف . نوقفني مهانقرر اممو

 هركذ دنع نيتيآلا نيتاه الت ةي ّيبنلا نأ ينعي ١١-۱۷[« :ةدجسلا] (نولمعي

 هذه نأ سنأ نع يوُر دقو «ليللا ةالص لضف كلذب َنّيبيل «ليللا ةالص لضف
 هنأ هنع 0 .هححصو يذمرتلا هجّرخ .ءاشعلا ةالص راظتنا يف تلزن ةيآلا

 يورو ." دوادوبأ هجرخ «ءاشعلاو برغملا نيب نولفنتي اوناك : ةيآلا هذه يف لاق
 . فيعض وانساب ©ةرازبلا هجّرحخ «لالب نع هوحن

 مهُّبونج ىفاجتت نيِذّلا حدم هللا نف قيآلا ظفل مومع يف لخدي اذه ّلكو
 «هئاعُدو هللا ركذل ليّللاب مولا كرت ْنَم لك كلذ لمشيف «هئاعدل عجاضملا نع

 يناربطلا دنع ناملس ثيدح نم دهاش هلو .تاعباتملا يف نسح هئيدحو ثيللا بتاك =

 . ٠٠٤/١ «ءايحألا ثيداحأ جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا هنسحو )5١64(. «ريبكلا» يف

 هدانسإو .ًافوقوم (4499)و (849/) «ريبكلا» يف يناربطلاو )٤۷۳(. قازرلا دبع هاور )١(

 دنس يفو ءًفوقومو ًاعوفرم ۲۳۸/۷و /و ۱۹۷/٤ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو

 .هنم قثوأ وه نم هفقو دقو «ماهوأ بحاص وهو ينارحلا ديزي نب دلخم عوفرملا
 .لاق امك وهو «بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «.(3195) يذمرتلا هاور (۲)

 ءاشعلاو برغملا ةالص نيب ام نوظقيتي اوناك : هظفلو « حيحص هدانسإو )۱۳۲١(« مقرب (۳)

 . نولصي

 )٤( «عمجملا» يف يمثيهلا هفعضو ,(77260) مقرب ۷/  4٠بيبش نب هللا دبع رازبلا خيشب .
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 ىتح مني ملف ءاشعلا ةالص ٌرظتنا نمو ,نيءاشعلا نيب ىلص ْنَم هيف لخديف

 «ةضيرفلا ءادأل هكرت ىلع هسفن ةدهاجمو  مونلا ىلإ هتجاح عم اميس ال اهيلصُي

 مترظتنا ام ٍةالص يف اولازت نل مكْنإ» : ءاشعلا ةالص ٌرظننا نمل ك ٌيبنلا لاق دقو
 .()«ةالصلا

 ا ةالّصلاب

 ةالص ءادأ ىلإ ماقو رجلا 2 مونلا 5 نم هيف لحد امبرو

 نأ رجفلا ناذأ يف نّدؤملل عرشی اذهلو هيلع مونلا بلغ عم اميس ال ٠ حبصلا

 . مونلا نم ريخ ةالصلا : هناذأ يف لوقي

 دجهتلا تاقوأ لضفأ ركذ «ليللا فوج نم لجرلا ةالصو» : الك هلوقو

 :لاق «ةمامأ يبأ ثيدح نم يثاسنلاو يذمرتلا جرخو «ليللا فوج وهو «ليللاب
 تاولصلا ٌرْبُدو ءرخآلا للا ٌفوجو» : لاق ؟عمسأ ءاعّدلا یا هلا وسر انك لبق

 227 (تابوتكملا

 ةالصلا يأ : لاق ب ّيبنلا ىلإ لجر ءاج : هظفلو ءايندلا ىبأ نبا هجّرخو

 )١( يراخبلاو ۲۹۷/۳ دمحأ سنأ نع هاور ثيدح نم ةعطق )٥۷۲(« ملسمو )5140(«

 نابح نبا هححصو )لا"١81(,

 عاطقنا هدنس يفو )٠٠۸(. «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو «(”599) يليرتلا هاور (۲)

 ثيدحلا اذه لصأ ةمامأ ىبأ باحصأ نم ةسمخ ىور دقف ءهذوذشو جيرج نبا ة ةنعنعو

 يترا ت د ك .ةسبع نبورمع نع ةمامأ يبأ ةياور نم

 )١784( «ءاعدلا» يف يناربطلاو 71784/١., يئاسنلاو ,("ها/4) يذمرتلا هاور : تلق

 )۱١١۷(« ةميزخ نبا هححصو .ةسبع نبورمع نع ةمامأ يبأ ثيدح نم (79١)و

 ا يتأيسو . حيحص ثيدح :لاقو (أ/7/*) «راكفألا جئاتن» يف رجح نبا ظفاحلاو
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 » :لاق ؟عمسأ ءاعّدلا يأ :لاق .«طسوألا ليللا ُفوج» :لاق ؟لضفأ

 . «تابوتكملا

 ؟ريخ ليللا يأ ةي ّيبنلا ثان لاق رد ا جرخو

 تلق : لاق ملسم يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا جر جرخو .) «هفوج ليللا ريخ» : لاق

 :لاقف «ينتلأس امك لب ّيبنلا تلأس :لاق ؟لضفأ ليللا مايق يأ :ٌرذ يبأل

 <" «هلعاف ليلقو «ليللا فصن وأ رباغلا ليلا ٌفوج»

 يأ : هلك يبنلا لئُس :لاق «رمع نبا ثيدح نم ٌنناربطلاو نا

 ." «رخآلا» : هتياور يف رازبلا داز «ليللا فوج» : لاق ؟ةوعد تر أ ليللا

 » :لوقي لي ّيبنلا عمس ةسبع نب ورمع ثيدح نم يذمرتلا جرخو
 ركذي نمم نوكت نأ تعطتسا نإف ,رخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم ٌبرلا نوكي ام
 :ٌتلق :لاق هظفلو ,دمحأ مامإلا هجرخو «هححصو ««نكف ةعاسلا كلت يف هللا

 هل ةياور يفو «رخآلا ليللا ُفوج» :لاق ؟لضفأ تاعاسلا يأ هللا لوسر اي

 لوسر اي :ٌتلق :هل ةياور يفو .«ةوعد هُيوجأ رخآلا ليللا فوج» :لاق :ًاضيأ
 هجّرخو . «رخآلا ليللا فوج» :لاق ؟ىرخأ نم هللا ىلإ ٌبرقأ ةعاس ْنم له < هللا
 نب ورمع نع دمحأ مامإلل ةياور يفو «طسوألا ليلا ٌفوج» : هدنعو «هجام نبا

 ا ا م ا ع لس وم له ها لوسرت اين ةف لاف بع
 .(5كرشلا نم ناك ام لإ رفغيف « ليللا فوج يف ىلدتيل هللا

 ًاضيأ هاورو . ٠١۹/۹-٠١١ «فارشألا ةفحت» يف امك «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هاور )١(

 . 46-45 / 7 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 . فيعض وهو «دلخم نب رجاهم هيفو «17/4/0 دمحأ هاور (۲)

 لاقو ء(١١٠) رازبلاو .(”ه8) «ريغصلا»و «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (”)

 . حيحصلا لاجر «ريبكلا»و رازبلا لاجرو : ٠ «عمجملا» يف يمثيهلا

 = هجام نباو ,("01/4) يذمرتلاو ۳۸۷و "86و ١١17/4 ١١49 دمحأ هاور « حیحص )٤(
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 فوج ea رق ,قلطأ اذإ ليللا فوج نإ :ليق دقو

 سادسأ نم سماخلا ٌسدسلا وهو « يناثلا فصنلا طسو ذارملاف ءرخآلا ليللا

 . يهلإلا لوزنلا هيف درو يذلا تقولا وهو «ليللا

 اي ىلب : تلق «؟همانس ةورذو هدومعو رمألا ٍسأرب كربخأ الا : لَك هلوقو

O Osٌداهجلا همانس ةورذو .ٌةالصلا هدومعو «مالسإلا » 

 ا منغ نبا نع «بشوح نب رهش ةياور نم دمحأ مامإلل ةياور يفو

 رمألا اذه ماوقو رمألا اذه س أرب كتئَّدح تش نإ» : كو هللا يبن يل لاق : لاق

 دهشت نأ رمألا اذه س E ا هللا لوسر لاقف «یلب ا

 اذه ماوق نإو «هلوسرو هدبع ًادّمحم َّنأو .هل كرش ال هدحو هلا الإ هلإ ال نأ

 ايلا نادين يف داهجلا هنم مانّسلا ةورذ نِإو «ةاكزلا ُءاتيإو «ةالّصلا ماقإ رمألا

 الإ هلإ ال نأ اودهشيو «ةاكّرلا اوتؤيو .ةالّصلا اوميقُي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترم

 مهءامد اومصعو اومصتعا دقف كلذ اولعف اذإف «هلوسرو هدبع ًادّمحم نأو هللا

 يذلاو» : كي هللا لوسر لاقو .«لجو رع هللا ىلع مهباسحو ءاهّقحب لإ مهلاومأو

 تاجرد هيف ىغتبُي ,لمع يف مدق تربغا الو «هجو بحش ام هديب ٍلمحم سفن

 قفنتٍبادك ٍلبع َنازيم لت الو هللا ليبس يف ٍداهجك ةضورفملا ةالصلا دعب ةنجلا

 .«لجو رع هللا ليبس يف اهيلع لمحُي وأ « هللا ليبس يف هل

 . همانس ةورذو «هدومعو «رمألا سأر : ءايشأ ةثالث نع للك ٌيبنلا ربخأف

 ءاج دقو «مالسإلا وهو هب ثعب يذلا نيدلا :رمألاب ىنعيو «رمألا سأر اًمأف

 سيلف < ءًانطابو ًارهاظ امهب رقي مل نمف ا فأل ةياورلا يف هريسفت

 .ءيش يف مالسإلا نم

 ةميزخ نبا هححصو «(14) - (۱۲۸) «ءاعدلا» يف يناربطلاو .(1854)و = )۱۲١۱(

 ١1١8490(.
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 وهف .هدومع ىلع طاطسفلا ٌموقي امك نيّدلا هب ٌموقي يذلا نيدلا ماوق امأو
 ىف ٌلوقلا قبس دقو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو» :ىرخألا ةياورلا يفو «ةالصلا
 ضعبب اهضعب طابتراو مالسإلا ناكرأ

 E .داهجلا وهف ا وهو - همانس ةورذ اّمأو

 .ءاملعلا ٠ نم هريغو دمحأ مامإلا 0 امك ‹ضئارفلا دعب لامعألا ٌلضفأ

 الو هجو بحش ام هديب ٍدَمحم سفن يذلاو» . دمحأ مامإلا ةياور يف هلوقو

 يف ٍداهجك ةضورفملا ةالَّصلا دعب ةنجلا تاجرد هب ىغتبُي لمع يف مدق تربغا

 :اسيرص كلذ ىلع لدي لجو رعاهللا ٍليبس

 لمعلا ي أ أ ملا 00 اي :ٌتلق :لاق 0 ا نع a lk يفو

 . ()«هلیبس يف داهجو هللاب ٌناميإ» :لاق ؟ ٌلضفأ

 شاب ٌناميإ لامعألا ٌلضفأ» :لاق ءاي ّيبنلا نع ةريرُه يبأ نع امهيفو
 . 9( هللا ليبس يف داهج مث

 ًادج ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو
 ع و 1 0

 هناسلب ذخأف « هللا لوسر اي ىلب : تلق «؟هلک كلذ كالمب كربخا الأ» : هلوقو

 ناسللا فك نأ ىلع لدي اذه .ثيدحلا رخآ ىلإ هاذه ا و
 همكحأو هرمأ كلم دقف ء هناسل كلم نم نأو «هّلَك ريخلا ٌلصأ وه هسبحو هطبضو
 هللاب نمؤي ناك نم» ثيدح حرش يف ىنعملا اذه ىلع مالكلا قبس دقو «هطبضو

 هححصو ١9/5. يئاسنلاو 6 دمحأو .(84) ملسمو ,.(5614) يراخبلا هاور )١(

 .(1637) نابح نبا
 هححصو , 758/7 دمحأ ًاضيأ هاورو .(8) ملسمو .(۱۹٥۱)و (75) يراخبلا هاور (۲)

 .(167) نابح نبا
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 للاب ُتنمآ :لق» : 0 يفو .()«تمصيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو

 :لاق جر نأ رسيلا ىب أ ثيدح نم (")(هدنسم)» يف رازبلا جرخو ."«مقتسا مث

 قل ناشر هادم كفك : لاق < ؛ةنجلا ينادي لمع ىلع ينأد هللا لوسر اي

 يف فرحا ولع شالا یک له كُمأ كتلكث» :لاقف < هيلع اهداعأف ,هناسل

 .نسح هدانسإ : لاقو «مهتنسلأ دئاضخ لإ راثلا

 َناسنإلا إف ؛هتابوقعو مّرحملا مالكلا ًءازج : ةنسلألا دئاصحب ٌدارملاو

 عرز نمف «عرز ام ةمايقلا موي ٌدصحي مث «تائيسلاو تانسحلا هلمعو هلوقب عرزي

 دصح « لمعوأ ٍلوق ْنِم ارش عرز نمو ةماركلا دّصخ . لمع وأ ٍلوق نم ار

 . ةمادنلا ًادغ
 ء۶ م 0 7 8 0

 ىطنلا رانلا سانلا هب لخدي 2 نأ ىلع لدي ذاعم ثيدح رهاظو

 را ير لا وهو كرشلا اهيف لخدي طلا ةيصعم نإ منعا

 هيف لخديو كرشلا نيرق وهو ماع ريغ هللا ىلع ٌلوقلا اهيف لخديو ءلجو

 ٌفذقلاو رحّسلا اهيف لخديو لجو رع ۾ للاب كارشإلا تلذدع يتلا رولا ةداهش

 يصاعملا ا «ةميمنلاو بذكلاك ا رئابكلا ن نم كلذ غو

 ٌرانلا سانلا 5 ام زكا: :لاق لك 5 نع 0 ب ثيدح يفو
 .() يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخ «حرفلاو مهلا : نافوجألا

 ملكتيل لجرلا نإ» : لاق هع ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 .رشع سماخلا ثيدحلا وهو )١(

 .نورشعلاو يداحلا ثيدحلا وهو (۲)

 )۳٥۷۲(. مقرب (۳)

 مكاحلاو «(4745) هجام نباو )۲۰۰٤(« يذمرتلاو «4 4379 ۳۹۲و ۲۹۱/۲ دمحأ هاور )٤(

  ۲٤/٤نابح نبا هححصو )٤۷٩(.
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 هجّرخو «برغملاو قرشملا َنيب ام دعبأ راّلا يف اهب لزب ءاهيف ام ُنّيتي ام ةملكلاب
 نيعبس اهب يوهي هاما اهب یر ال ةيلكلاب لكلا ا 3: هظفلو «يذمرتلا

 270 ںانلا يف ًافيرخ

 ركب يبأ نما اعد دا هي بأ نع ملسأ نب ب ديز نع «كلام ىورو

 لاقف !كل هللا رفغ .هم GE وصقل عر لا

 " دراوملا يندروأ اذه :ركب وبأ

 لق «كحيو :لوقي وهو هناسلب اذخآ سابع َنبا ٌتيأر :ةديرب نبا لاقو
 هل لف لاق ده كلنا عو رر ولت وش نع تکسا وأ ست ًاريغ
 ىلع سيل لاق هارأ - ناسنإلا نأ ينغلب هنإ :لاق ؟اذه لوقت مل «ساّبع ابأ اي
 ريخ هب لاق ام الإ هناسل ىلع هنم ةمايقلا ٌموَي ًاظيغ وأ ًاقنح ٌدشأ هدسج نم ٍءيش
 .«تاريخ هب ىلمأ وأ

 جوحأ ٌءيش ضرألا ىلعام :وه الإ هلإ ال يذلا هللاب ُفلحي دوعسم نبا ناكو

 .«©ناسل نم نجس لوط ىلإ

 «تنج .ًائيش ءاضعألا ىلع ىنج اذإف ءندبلا ٌريمأ ناسللا :نسحلا لاقو
 © تفع ٌبفع اذإو

 نبا هححصو .(14*77) يذمرتلاو «(۲۹۸۸) ملسمو (5478)و )٤۷( يراخبلا هاور )١(

 . (۷۰۷٥)و (هال5١) نابح

 لمع» يف ينسلا نباو )٥(. ىلعيوبأ ًاضيأ هاورو « حیحص هدانسإو ۹۸۸/۲ «أطوملا» (۲)
 )١7(. «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو .() «ةليللاو مويلا

 نع «۳۲۷/۱-۳۲۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو « ١184 ص «دهزلا» يف دمحأ هاور (۳)

 . .سابع نبا تيأر :لاق لجر نع يريرجلا ديعس نع «باهولا دبع
 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ١/١4 .

 .(09) «تمصلا» يف ايندلا يأ نبا هاور (۵)
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 E NEE ERN دمع او

 .)هلمع رئاس يف ًاحالص

رئاس يف كلذ تفرع لإ لجر ٌقطنم حلص ام :ريثك يبأ نب ىبحب لاقو
 

 29 هلمع رئاس يف كلذ تفرع الإ ل قلتم ديف الو «هلمع

 ادحاو بلا َنِ ائيش جت ال :ديبع نب سنوي نع «ةلاضف نب ؛ كرابملا لاقو

موصي لجرلا جت كنإف ,ناسللا ٌريغ هّلك ٌربلا هعبتي
 اع ىلع رطفُيو ,راهنلا 

 ملكتي ال هدجت ال نكلو اذه وحن ًءايشأ کدو -راهنلاب روزلاب دهشيو ليلا موقيو

 دا كلل اا

 .(591)و )٠٠( ايندلا يبأ نبال «تمصلا» يف وه )١(

 . 1۸/۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 . ٠٠/۳ «ةيلحلا» يف ربخلا (”)
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 نوثالثلا ثيدحلا
 ا ر ا ر فاكر CTE لع ؟ هر

 3 وکه الف .ةيفأ وح ل اموال «ضئارف

 هاور رخ دا «اهنَع اوثَحِبَت الف «نايسن َرْيَغ مُكل ٌةمْحَر ةايشأ نع َتكَسو

 .")هريغو ينطقرادلا

 : ناتلع هلو «ينشخلا ةبلعث يبأ نع لوحكم ةياور نم ثيدحلا اذه

 وبأ لاق كلذك ءةبلعث يبأ نم عامسلا هل حصي مل ًالوحكم نأ :امهادحإ

 .امهريغو ظفاحلا ميعن وبأو يقشمدلا رهسم

 نع مهضعب هاورو «ةبلعت ىب أ ىلع هفقوو هعفر يف فلتخا هنأ : ةيناثلاو

 وهو : لاق . ٌعوفرملا E ةسشالا 7 : ينطقرادلا لاق نكل , هلوق نم لوحكم

 :رهشأ

 وبأ ظفاحلا هّلبق هنسح كلذكو «ثيدحلا اذه هللا همحر خيشلا نّسح دقو

 . «هيلامأ» يف يناعمسلا نب اركب

5 ' 0 1 5 

 يف رازبلا هجرخ «رخا هوجو نم اعوفرم ثيدحلا اذه ىنعم يور دقو

 ,(7/)084؟ «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو .18/4-184 ينطقرادلا هاور )١(

 يف ميعن وبأو ء١٠-١٠/١٠ يقهيبلاو ۹/۲ «هقفتملاو هيقفلا» يف يدادغبلا بيطخلاو

 . مكاحلا هححصو ۱۷/۹١ «ةيلحلا»

 .ًفوقوم ةبلعث يبأ ثيدح نم ۱۲/٠١ يقهيبلا هاورو
160 



 يف هللا لحأ ام» : لاق ل ّئبنلا نع ءادردلا ي لا (هدنسم)»

 هللا نم اولبقاف «وفع وهف هنع تكس امو .مارح وهف « مرح امو «لالح وهف «هباتک

 (ايِسَن كبر ناك امو : ةيآلا هذه الت مث «ًائيش ىسنيل نكي مل هللا ناف «ُةّتيفاع

 . 0 حلاص هدانسإ :رازبلا لاقو ءدانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو لكك : ميرم]

 كي ّيبنلا نع ءادردلا يبأ نع رخا هجو نم ينطقرادلاو 0 هجرخو

 نكلو , 9”(اهولبقاف للا نم ةمحر» : هرخأ يف لاقو « ةبلعت يب أ ثيدح لثمب

 5 فيعض هدانسإ

 يميتلا ناميلس نع نوراه نب فيس ةياور نم هجام ُنباو «يذمرتلا جرخو

 نبجلاو نمّسلا نع ةي هللا لوسر لئس ا يبأ نع

 «هباتک يف هللا مرح ام ُمارحلاو «هباتك يف هللا ّلحأ ام لالحلا» :لاقف ا

 . 2(هنع افع امم وهف «هنع تكس امو

 يبأ نع «ناميلس نع - ةنييع نبا ينعي  نايفس هاور : يذمرتلا لاقو

 نع( «للعلا» باتك يف ركذو . حصأ هنأكو :لاق .هلوق نم ناملس نع «نامثع

 ءركنم وه :دمحأ لاقو ءأظوفحم هارأ ام : عوفرملا ثيدحلا يف لاق هنأ يراخبلا

 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو . ٠ يقهيبلاو ۳۷٠/۲. مكاحلاو )١77( رازبلا هاور (۱)

 . نوقثوم هلاجرو «نسح هدانسإو «ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور :لاقو 1

 نبا ًاضيأ هاورو . 744/84 ينطقرادلاو ء(١١١١) «ريغصلا»و «طسوألا» يف يناربطلا هاور (۲)

 ةياور نم ١7١/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو 556/١.« «لماكلا» يف يدع

 ةياور يفو . عضولا ىلإ بسن دقو «كورتم وهو ,بشوح نب مرصأ هيف :لاقو «يناربطلا

 . كورتم وهو «يناسارخلا لشهن ينطقرادلا

 ۰۱۲/۱۰ يقهيبلاو ۱٠١/٤ مكاحلاو «(۳۳۹۷) هجام نباو )١7/77(« يذمرتلا هاور (")

 . ٠۷١/۲ «ءافعضلا» يف يليقعلاو «.(5109)و )5١75( «ريبكلا» يف يناربطلاو

.۷۲۲/۲ )4( 
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 نع تاقثلا هاور ءأطخ وه :20يزارلا متاح وبأ لاقو ءًاضيأ نيعم ُنبا هركنأو

 .ناملس هيف سيل ًالسرم لك ّىبنلا نع ,نامثع يبأ نع يميتلا

 .رخأ هوجو نم هلوق نم ناملس نع يور دقو :تلق

 . هدانسإ فعضو ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم "يدع نبا هجّرخو

 ةشئاع نع «يدهنلا نامثع يبأ نع «يريرجلا نع «يرملا حلاص هاورو
 . 9هدانسإ يف أطخأو لغ

 .9السرم نسحلا نع يورو

 نولكأي ةيلهاجلا ٌلهأ ناك :لاق سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ جّرخو
 لا او اک لزلاو قلك هنا هللا تف ار ذقت هاما لوكرتو اشا

 وهف هنع تكس امو .مارح وهف مّرح امو .لالح وهف ءَّلحأ امف «همارح مّرحو

 اذهو .ةيآلا 6 : ماعنألا] «امّرحُم ىلإ يحوأ اميف ُدِجأ ال لف : التو وفع

 .207 فوقوم

 .ٌلحأ امو .ًامارح مّرحو ًالالح لحأ لجو رع هللا نإ :ريمع نب ديبُع لاقو

 .وفع وهف «هنع تكس امو « مارح وهف مّرح امو «لالح وهف
 «مراحمو «ضئارف : ماسقأ ةعبرأ هللا ماكحأ هيف مسق ةبلعث يبأ ثيدحف

 .اهّلك نيدلا ًماكحأ عمجي كلذو ءهنع توكسمو «دودحو

 )١( «للعلا» يف ۲/٠١ .

 . فيعض وهو «عروملا نب ميعن هيفو ۲٤۸۱/۷ «لماکلا» يف (۲)

 . فيعض : يرملا -ريشب نبا وهو - حلاصو (۳)

 )٤( «ءافعضلا» يف يليقعلا هاور ١1/4/17 .

 . يبهذلا هقفاوو 2١١6/5 مكاحلا هححصو ‹ حيحص هدانسإو (۳۸۰۰) دواد وبأ هاور (©)
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 «نيّدلا لوصأ نم ٌريبك لصأ ثيدحلا اذه : يناعمسلا نبا ركب وبأ لاق
 ٌدحاو تيدح لي هللا لوسر ثيداحأ يف سيل :لاق هنأ مهضعب نع يكُحو : لاق
 يبأ نع يكحو : لاق «ةبلعت يا دع لا ِلوصأل هدارفناب عمجأ

 ركذ مث «تاملك عبرأ يف ذ نيّدلا لك هللا لوسر ٌعَمَج :لاق هنأ ينزملا ةلثاو

 ا ر ا ول لمع نف نالا الا
 كرتو .دودحلا دنع فقوو « مراحملا بنتجاو اا ىدأ نم نأل ؛تاقعلا

 نأل «نيّدلا قوقح ىفوأو «لضفلا ماسقأ ىفوتسا دقف «هنع باغ اًمع ثحبلا

 . ىهتنا .ثيدحلا اذه يف ةروكذملا عاونألا هذه ْنَع جرخت ال عئارشلا

 ةاكزلاو ةالصلاك « هب مايقلا مهمزلأو هدابع ىلع هللا هضرف امف «ضئارفلا امأف

 . ححلاو مايصلاو

 0 أ دحاو ىنعمب ضرفلاو ٌبجاولا له : ءاملعلا فلتخا دقو
 ريغ وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم يعرش ليلدب بجاو لکو ءءاوس امه :لاق

 « مهريغو يعفاشلا باحصأ نع روهشملا وهو «ضرف وهف « عرشلا ةلدأ نم كلذ
 E ةالصلا يف ام لك : لاق هنأل ؛دمحأ نع ةياور يكحو

 ريغب تبث ام ٌبجاولاو «هب عوطقم ,ليلدب تبث ام ضرفلا لب : نا نمور

 , مهريغو ةّيفنحلا لوق وهو «هب عوطقم

 ْنِم ةعامج ٌلقنف «بجاولاو ضرفلا نيب قرت دمحأ نع صوصنلا ٌرثكأو
 يف لاقو « ىلاعت هللا باتك يف ناك ام الإ ًاضرف ىّمسُي ال :لاق هنأ هنع هباحصأ

 ْنِمف ءاهبوجوب لوقي هنأ عم «ضرف اهنإ :لوقأ نأ ءىرتجأ ام :رطفلا ةقدص
 تشاش و ميانكلا ام ر لا نأ ا لاف مااا
 ىتاوتملا لقنلاو ةضافتسالاب تبث ام :ضرفلا نأ دارأ : لاق نم مهنمو « ةنسلاب

 .هبوجو يف ٌفالخلا غاسو .داهتجالا ةهج ْنم تبث ام :بجاولاو
 ه1١



8 0" 

 ًاضرف : لوقيال هنأ اذه ٌرهاظف ةْئَسْلاو باتكلا يف هب ٌرماوألا ترثك دقو «هبوجو

TT 

hh TTT 

 ًةضيرف ناك ءةضيرفب سيل :لاق ؛ نسحلا نع .ديز نب دحاولا ٌدبع ىورو

 . ةلفان مهيلع هلعجف ءمهفعضل ةمألا هذه هللا محرف «ليئارسإ ينب ىلع

 ”اهلوأ روه اأ دع قي ورع ىلإ ةقويش نب لا دبع تکو

 ٌراصلأ هل هب َنومِئاَقلاو ا رع ا روا لا

 لدی ام ٌةعامج هنع ىورف ؟ال مآ ًابجاو ىّمسُي له : هيف دمحأ مالك فلتخاو

 هيلع ٌبجاوأ : وخننو روينطلا ئري للا يف دوادتؤيأ هغ كودو .هبوجو ىلع

 . لضف وهف ءرّيغ نإ بجاو ام يردأ ام : لاق ؟هرييغت

 ىلع ىشخي نأ لإ , ملسم لک ىلع ٌبجاووه : : هيوهار نب قا لو

 «نايعألا ىلع بجاوب سيل ام ىلع بجاولا قالطإ يف ُفقوتي دمحأ نعل ةهسفن

 . ةيافكلا ىلع لب

 مهنم ةعامج ركنأف ؟ال مأ ٌبجاو وه له : داهجلا ىف ًءاملعلا فلتخا دقو

 اذه اودارأ مهلعلو ,ةمربش نباو «رانيد ٌنبورمعو .ءاطع :مهنم ءهّبوجو

 «لوحکمو «بّيسملا نب ٌديعس : مهنم «ٌبجاو وه :ةفئاط تلاقو , ىنعملا

EEA, 
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 حلا بوجوك مهلك ساّنلا ىلع ٌبجاو وغلا : لبنح ةياور يف دمحأ لاقو

 .وزغلا نم سانلل َّدب الو , مهنع أزجأ مهضعب ازغ اذإف

 وه سيلو «هيف اوفلتخا دق :لاق ؟وه ضرفأ :داهجلا نع يذورملا هلأسو
 «هريغ جحب ةعاطتسالا عم حي مل نّمع ٌطقسي ال حلا نأ :هٌدارمو « حلا لثم

 :ةاهجلا فالحب
 اوفاخ اذإ نكلو «يردأ الف ٌباجيإ امأ : لاقف ؟بجي ىتم :ريفثلا نع لسو

 .اوجّرخي نأ مهيلعف «مهسفنأ ىلع

 طفل هيف تأي مل ام ىلع بجاولا ظفل قالطإ يف فقوتلا اذه رهاظو
 .هيف فلتخا ام ىلع مارحلا ظفل قالطإ يف فقوت كلذلو ءاعروت باجيإلا

 : لوقأ ال : ءاسنلا ةعتم يف لاقف «ةنسلا وأ باتكلا صوصن نم هّتلدأ تضراعتو

 قالطإ يف نكلو .ميرحتلا ىنعم يف فّقوتي ملو «هنع ىهني نكلو « مارح يه

 مالك ريسفت يف حيحصلا وه اذه ءاهيف ةباحصلاو صوصنلا فالتخال .هظفل

 1 خا
 ىهني نكلو «مارح :لوقأ ال :نيميلا كلمب نيتخألا نيب عمجلا يف لاقو

 اذهو ءاهانعم نود مارحلا ةظفل قالطإ يف فقوت هنأ هريسفت يف حيحصلاو «هنع

 الو» : ىلاعت هلوق تحت لوخُدلا نم ًارذح ؛مالكلا يف عرولا ليبس ىلع هلك
 هللا ىلع اورّتفَتل مارح اًذهو لالخ اذه َبْذَكلا ٌمُكتّتِسلا فص اَمِل اوُلوقت

 ١١١[. :لحنلا] #بذكلا

 ءاذك مّرحو ءاذك هللا ّلحأ : ًلوقي نأ مكُدحأ قتيل :ميثخ نب ٌعيبرلا لاق

 .اذك مّرحأ ملو اذ ّلحأ مل ,َتبذك : هللا ٌلوقيف

 مهدحأ لوقي انءاملع تكردأ :لوقي سنأ ّنِب كلام تعمس : بهو نبا لاقو
 . مارح الو لالح :لوقي الو «هبحأ الو ءاذه هركأ : لئس اذإ

 .دوعسم نبا نع هوحن (81946) يناربطلا یورو )١(
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 همالك سيلف « ضرف وهف 5 ةالصلا يف ام لك : لاق هنأ دمحأ نع يكح ام امأو

 للا (2هدّكو امم ةالصلا ىف ٍءىش ّلك : لاق هنأ هللا دبع هنبا هنع لقن امنإو كلذك

 هدكو يذلاو نآرقلا ىف ام الإ ضرف ال هْنِإ : هلوق ىنعم ىلإ دوعي اذهو «ضرف وهف
 َّنأل اذه دمحأ لاق امنإو ءدوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو ُمايقلا ةالصلا رمأ نم هلا
 «ضرف هنإ :لوقأ ال دوجسلاو عوكرلاو «ضرف ةالصلا :لوقي ناك سانلا ضعب

O N ORهنإ هل ليقف ورفكف هفللد  
Eيف يروباسينلا ركب وبأ هلقن دقو مط ًالوق لاق دقل : لاقو «هنعلف  

 . هنع هوجو نم «كلام بقانم» باتك

 :لاق «حامرلا نب نوميم نب ورمع نب هللا دبع نع هدانسإب ًاضيأ یورو

 ةضيرف نم ةالصلا يف ام هللا دبع ابأ اي :تلقف «سنأ نب كلام ىلع ٌتلخد

 . 9هوجرخأ 0 مالك : كلام لاقف ؟ةلفان :لاق وأ «ةنس نم اهيف امو

 ءازجأ ٌميسقت ركنأ هنأ هيوهار نب قاحسإ نك نرخ ني تاس ل
 نأ ىلإ راشأو ءٌبجاو وهف «ةالصلا يف ام لک :لاقف «بجاوو ةنس ىلإ ةالّصلا

 .داعت ال هنمو هكرتب ٌةالّصلا ا

 لعفب نواهتلا ىلإ يضفُي دق ةنسلا ظفلب ريبعتلا َّنأ  ملعأ هللاو اذه ٌببسو

 هيلع .A نم 2 دوصقم الخ اذهو .هكرتو هيف دهزلا ىلإو كلذ

 ىعذأ بجاولا ظفل قالطإف «هليصحتو هلعف ىلإ ةيدؤملا قرطلاب هيف بيغرّتلاو

 . هيف ةبغرلاو «هب نايتإلا ىلإ

 .«هركذ» :(ب) يف )١(

 بحتسمو ةنسو بجاوو ضرف ةالصلا يفف «كلذب لوقي ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعأ ال )١(

 نم لكل مولعم وه امك دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ :نيعوبتملا ةمئألا عيمج دنع

 . مهتافلؤم يف رظن

 - ٦ا -



 بقاعي الو «هکرتب مثاي ال ام ىلع عراشلا را قالطإ درو دقو

 ءاملعلا نم ريثك دنع فيضلا ةليل كلذكو .ةعمجلا للا

 .ةديكأتو هلعف لغ تلا يف ةغلابملا هب دارملا امْنِإو , مهرثكأ وأ

 اين اهنا تارت عك عنمو «ىلاعت هللا اهامح يتلا يهف «مراحملا اّمأو

 . اهكاهتناو

 لق : ىلاعت هلوقك ءةنسلاو باتكلا يف ةروكذم اهب ٌعوطقملا تامرحملاو
 ا ا روع مم رع

 ولت الو ناسخ نيدلاولابو ًائيش هب اوکرشن لآ میل مكبر مرح ام لآ اًوَلاَعَ

 لفل : ىلاعت هلوقو ,ةنالثل EE ىلإ[ ١ : ماعنألا] الإ نم مكد

 اوكرشت ناو قلا رغب َيْعَبلاو مالا نب امو اهتم رهظ ام شحاوفلا يب مرح امن
 YY] : فارعألا] 4َنوُملْعَت ال ام هللا ىلع ووقت نو ًاناطلُس هب لري مل ام لب

 ركذ امك ا نم نب ةصتخملا تامرحملا تايآلا ضعب يف ركذ دقو

 يجو امف ُدجأ ال لف ٠ : ىلاعت هلوق اهنم « عضاوم يف معاطملا نم تامّرحملا

 a ا نوک نأ لإ ُهُمَعْطَي ا

 مرح امّْنِإ» : هلوقو ٠٤١[« :ماعنألا] 5 هللا ريغل لها اقسف وأ سجر هنإف

 ةيآلا يفو [1۷۴ : ةرقبلا] هللا ريل هب , لها امو ريزنخلا محل ّمّدلاو يملا مُكيَلَ
 ميل تمرح : : هلوقو ع6 : لحنلا] 4 هللا ريغل لها امو# :ىرخألا

 ةيدرتملاو ةدوقوملاو ةقنخنملاو هب هللا نبع لها امو ريزنخلا محلو مدلاو يملا

 اوُمِسَْتسَت ناو بصل ىلع حب امو ْمُتيكَذ ام لإ كلا لَك امو ةَحيطنلاو

 . [۳ :ةدئاملا] ¢ مالزألاب

 «مُكئايو مكناهما مكيلع تمرح :هلوق يف حاكنلا يف تامّرحملا ركذو
 .ةيآلا [۲۳ : ءاسنلا]

 جابّرلا ْمُرَحو علا هللا لحل :هلوق يف بساكملا نم تامرحملا ركذو
 ۷١[. :ةرقبلا]

 - ا0۷ د



 يب مرح هللا َّنِإ» : لب هلوقك ,تامرحملا نم ريثك ركذ اهيفف ءةنسلا امأو
 مّرح ايش مّرح اذإ هللا نإ» :هلوقو .©)(مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا
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 مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ» : هلوقو . 27(مارح ركسم لك» : هلوقو .(«هنمت

 .«9(مارح مكيلع

 . مرحم وهف «ةنسلاو باتكلا يف هميرحتب ٌحيرصتلا درو امف

 ا ناطيّشلا .E نم سجر راو ا 00 ر امنإ»

 رْمحلا يف ء ءاَضعبلاو ةوادعلا مكب قوي نأ ناطيشلا ديرب امنإ .نوحلفت مكمل

 :ةدئاملا] «نوهَتنُم متنا لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مُكَّدصَيو رسيملاو

41-۰[ . 

 دقو ؟ال مأ ميرحتلا هنم دافتسُي له : سانلا فلتخا دقف ءدرجملا يهنلا امأو
 نب ُمالس انربخأ : كرابملا نبا لاق . هنم ميرحتلا ةدافتسا راكنإ رمع نبا نع يور

 ىهن : : لاقف مع نبا دنع تنك : لاق .هيبأ نع «ةليخد يبأ نبا نع « عيطم يبأ

 : يفلخ نم لجر يل لاقف ءاطلخُي نأ : ينعي «رمتلاو بيبا نع كي هللا لوسر
 :رمع نب هللا دبع لاقف ءرمتلاو بيبزلا كي هللا لوسر مرح :تلقف ؟لاق ام

 دهشت تنأ :لاقف ؟مارحوهف .هنع لك هللا لوسر ىهن : لقت ملأ :ٌتلقف «تبذک

 )١( دمحأ رباج ثيدح نم هاور  ۳۲٤۲/۳(؟7775) يراخبلاو ۰٤۳و ۳۲۹و و)٤۳۹٩(«

 ملسمو )١98١(« ۰۳۰۹و ۱۷۷/۷ يئاسنلاو «(۱۲۹۷) يذمرتلاو ,(”545) دوادوبأو

 هجام نباو )/7١51(.

 . حيحص هدانسإو سابع نبا ثيدح نم )۳٤۸۸( دواد وب هاور (۲)

 نم ۲۹۷/۸ يئاسنلاو )١1851(« يذمرتلاو «(۳۹۷۹) دواد وبأو «(۲۰۰۴) ملسم هاور (*)

 .رمع نبا ثيدح

 .ةركب يبأ ثيدح نم هجيرخت مدقت )٤(
-۱0۸- 



 . بدأ وه ام ةي يبنلا يهن نم :لوقي هنأك : مالس لاق ؟كاذب

 ظفل قالطإ يفوت كلامو دمحأك نيعرولا ءاملعلا نع مدقت اميف انركذ دقو
 .فالتخا وأ ةهبش ٌعون هيف امم هميرحت نقيتي مل ام ىلع مارحلا

 يل لاق : نوع نإ لاقو .اهنومرحُي ال ءايشأ نوهركي اوناك : يعخنلا لاقو

 اندنع كلذ نإ : تلق ؟اهنوبهتنيف موقلا نيب , ىقلت ةهكافلا يف نولوقت ام : لوحكم

 لاق ؟يه مارح : :لاق .هوركمل اندنع كلذ نإ : : تلق ؟يه مارح : : لاق «هورکمل

 .لوحكم لوق نم كلذ انيفجتساف : نوع نبا

 مرا نإ : هل لاقف داع مث «هنع تكسف داع مث «مساقلا هنع تكسف ؟وه

 نوكي امهيأ ىف « هللا ىلإ لطابلاو ٌّقحلاب ىتأ اذإ تيأرأ ؟نآرقلا يف مرح ام

 .ٌكسفن تفأف «تنأف :لاقف «لطابلا يف : لجرلا لاقف ؟ءانغلا

 اک يبنلا ىهن ام امأ :لوقي يبأ ثعمس : :دمحأ مامإلا نبا هللا دبع لاق

 ىلع وأ ءاهتمع ىلع ة ةاريلا كن نأ یھن)» : :هلوق لثم مارح ءايشأ اهنمف

 نم ءايشأ ركذو «مارح اذهف «عابسلا دولج نع ىهنو « مارح اذهف .©”«اهتلاخ
 .اذه وحن

 .نافرعي ال هوبأو ةليخد يبأ نبا )١(

 دواد وبأو )١40(« ملسمو «(١١١١)و (۱۱۰۹) يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)
 . (۱۹۲۹) هجام نباو .4۷/۷ يئاسنلاو «(55١530)و )3١56(

 م ء10//151/ يئاسنلاو «(1١//09)و (۱۷۷۰) يذمرتلاو )٤۱۳۲(« دواد وبأ هاور (۴)

 للك يبنلا نأ هيبأ نع حيلملا يبأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم 0١

 رش هنأ 0 أ نع لاق ًادحأ ملعن الو : يذمرتلا لاق ,عابسلا دولج نع ىهن

 نع « حيلملا يبأ نع «كشرلا ديزي نع «ةبعش قيرط نم هاور مث «ةبورع يبأ نب ديعس
 49/7-1١١١- يوغبلل «ةنسلا حرش» رظناو .حصأ اذهو :لاقو ءالسرم هلك يبنلا
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 دأ يهف ءاهنع ىهن ءايشأ اهنمو

 .هلعف يف ذأ ام ةلمج اهب ٌدارملاف ءاهئادتعا نع ىهن يتلا هللا ٌدودح امأو
 ٌزواجت وه :اهؤادتعاو «ةحابإلا وأ .بدنلا وأ «بوجولا قيرط ىلع ناك ءاوس

 ودة ةودُح كلو : ىلاعت لاق امك نع ىهن تاک ىلإ كلذ
 تدار + هاما ام ريغ ىلع قلط نم : دارملاو ١[ : قالطلا] سفن مّلظ ذقف هلل

 مه ٌكِئلوأف هل هللا دودح ٌدعتي نمو اهودتعت الف هللا ُدودح كلت : ىلاعت لاقو «هیف

 وأ «فورعم ريغب قّلط نأ دعب كسمأ نم ف :ةرقبلا] (نوملاظلا

 َنْذَأ يتلا ةيدفلا هجو ريغ ىلع ًائيش ةأرملا ىطعأ امم ذخأ وأ «ٍناسحإ ريغب حرس

 .اهيف هللا

 ىلإ «ٍتانَج ُهَلِخُْي هلوسرو هللا عطب ْنَمو هللا ُدودَُح كلت : ىلاعت لاقو
 ٌباَذَع ُهّلو اهيف ًادلاح ًاران ُهَلْخدُي هدودح ٌدَعَتيو هَلوسَرو هللا صْحَي نمو : هلوق

 ٌلّضفف «ةثرولل هللا هضرف ام زواجت نم :دارملاو ١1-15[« :ءاسنلا] نيه
as 00ةجح يف هتبطخ يف ةَ ُئبنلا لاق اذهلو .هنم هصقن وأ د  

 .٠)«ثراول ةيصو الف هقح ٌقح يذ لك ىطعأ دق هللا ّنإ» : عادولا

 .انقيقحتب =

 دولج سبل نع ىهن ب هللا لوسر نأ ةيواعم ثيدح نم )٤۱۳١( دواد وبأ یورو

 . هنعنع دقو سلدم وهو «ديلولا نب ةيقب هدنس يفو ءاهيلع بوكرلاو عابسلا

 يذمرتلاو 2185/14 دمحأ ةجراخ نبورمع ثيدح نم هاور «روهشم حيحص ثيدح )١(
 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو «(۲۷۱۲) هجام نباو ۰۲٤۷/٩ يئاسنلاو )5١7(.,

 يذمرتلاو ء(١۲۸۷) دواد وبأو ,8//10"7 دمحأ ةمامأ يبأ ثيدح نم هاورو

 . يوق هدنسو (۲۷۱۳) هجام نباو ۲٤۷/٨ يئاسنلاو «(۲۱۲۰)

 «سابع نبا نع بابلا يفو «(77/14) هجام نبا كلام نب سنأ ثيدح نم هاورو

 يف ةجرخم يهو «يلعو ءاربلاو «مقرأ نب ديزو «رباجو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو

 . يعليزلا مامالل ٠٠١/٤-٠٠٠ «ةيارلا بصن»

- ۰ 



 اقارب للعم هللا برض» :لاق هِي ّيبنلا نع ناعمس 7 لا یورو

 ٌروتس باوبألا ىلعو « ةحتفم باوبأ امهيف ناروس طارصلا ّيتبْنَج ىلعو ًاميقتسم

 E N رسما + ماا لش عاد طارصلا باب ىلعو «ةاخرم

 كلت نم ًائيش حتفي نأ دارأ اذإف «طارّصلا فوج نم وعدي 2 ا لو

 مالسإلا طالما ءهجلت هحتفت نإ كإف .هحتفت ال َكَحْيَو :لاق «باوبألا

 ىلع يعادلا كلذو هللا مراحم : ةحتفملا باوبألاو ء هللا دودح ا

 هجّرخ «ملسم ّلك بلق يف هللا ظعاو : قوف نم يعاّدلاو « هلل باتك طارصلا سأر

 .()هنسحو يذمرتلاو ««هريسفت» يف يئاسنلاو .هظفل اذهو ءدمحأ مامإلا

 وهو « ميقتسم طارصب ثيدحلا اذه يف مالسإلا لثم لَك ٌيبنلا برضف

 اذه عم وهو .هبولطم ىلإ هكلاس لصوملا ؛ٌعساولا ءُلِهّسلا ٌقيرطلا
 ةنمي طارصلا يتبنج ىلعو «هتلوهسو هبرق كلذ يضتقيف هيف جوع ال «ميقتسم
 هيّدعت نم هلخاد ناك نم عنمي ٌروّسلا نأ امكف امكف هللا ةزادح او تارو نو

 «اهتزواجمو هدودح نع .جورخحلا نم هلخد نم عنمي ٌمالسإلا كلذكف «هتزواجمو
 هناحبس حدم اذهلو ءهنع ىهن ام الإ هيف نوذأملا نم هللا ٌدح ام َءارو سيلو

 : ىلاعت لاق امك «مارحلا نم لالحلا ٌدح فرعي ال نم ّمذو «هدودحل َنيظفاحلا
 لرز لع لأ لزا ام ذودخ وملعب الا دحاو ًافافنو افك دشا تارغالاو

 «يدودح ظفَح : هب لمع نمل لوقي هنأو نآرقلا ثيدح مّدقت دقو .[۹۷ : ةبوتلا]

 . ”يدودح ىّدعت : هب لمعي مل نملو
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 دودح ظفح دقف «هنع يهن ام ىلإ هيف هل َنذأ ام زواجُي مل نم نأ :دارملاو

 «فارشألا ةفحت» يف امك «ىربكلا» نم ريسفتلا يف ة يئاسنلاو ۰۱۸۲/٤ دمحأ هاور )١(

 نسح دانسإ وهو :«هریسفت» يف ريثك نبا لاقو «هنسحو )۸0۹( يذمرتلاو ۰11/۹4

 . هجيرخت مدقت (۲)

 - ۱٦۱ -۔



 . هللا دودح ىذعت دقف كلذ ىدعت نمو « هللا 7 َِ 53 : ا 57

 دودح اوبرقت ال :لاقيف ذئنيحو «مراحملا سفن اهب داريو «دودحلا قلطت دقو
 : دارملاو «[141/ :ةرقبلا] «اًهوبرَقَت الف هللا دودح كلف : ىلاعت لاق امك « هللا
 يف فاكتعالاو مايّصلا تاروظحم نم ةيآلا يف هنع ىهن ام باكترا نع يهنلا
 ُلَثَم» : لب ّيبنلا ُلوق - ًادودح مراحملا ةيمست وهو - ىنعملا ا
 ثيدحلا «ةنيفس اومستقا موق لثمك ءاهيف نهُدملاو هللا دودح ىلع مئاقلا

 .اهنع يهانلاو تامّرحملل ركنملا : هللا دودح ىلع مئاقلاب دارأو ."روهشملا

  oلوقأ] مُكْرَجُْحِب ذخآ ينإ» ا :]
 ا دارأو «("”رازبلاو يناربطلا هجرخ ثالث اهلاق «دودحلا وقتا الا ا

 اج ا 3 : لكي ّيبنلل لاق يذلا لجرلا ل هنمو .هيصاعمو هللا مراحم

 همقأف ۰

 امك مودع ةظلغملا مراحملا نع تل ةردقملا تايوقعلا ىمسن و

 : ةماسأل ايب ّيبنلا لوق هنمو رمخلا لرش لخوا 6 ةقرسلا لا اخ لاقي

 )١( يراخبلا ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هاور )۲٤۹۳( يذمرتلاو «(5585)و )۲۱۷۳(«

 هللا دودح ىلع مئاقلا لثم» : همامتب هصنو «(۲۹۷) نابح نبا هححصو « 758/4 دمحأو

 مهضعبو ءاهالعأ مهضعب باصأف «ةنيفس ىلع اومهتسا موق لثمك ءاهيف نهادملاو
 اًنأ ول :اولاقف «مهقوف نم ىلع اورم ءاملا نم اوقتسا اذإ اهلفسأ يف نيذلا ناكف ءاهلفسأ

 اوذخأ نإو .ًاعيمج اوکله ءاودارأ امو مهوكرت نإف ءانقوف ْنَم ذؤن ملو ًاقرخ انبيصن يف انقرخ
 (ًاعيمج اًوَجْنو اوبن مهيديأ ىلع .

 يبأ نب ثيل هدانسإ يفو ء(١۱۹۳) رازبلاو )2٠١487(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 .فيعض وهو «ميلس

 . هجيرخت مدقت (۳)
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 وه اذهو .ةقرسلا يف عطقلا يف : ينعي 270؟هللا دودح نم لح يف عفشتأ»

 . ءاهقفلا حالطصا يف دودحلا مسا نم فورعملا

 شا دودحُم مدح يف الإ تادلج رشع و لج الو : : لكي يللا لوق اًمأو

 دودحلا هذهب انهاه دودحلا رسف نم مهنمف «هانعم يف سانلا فلتخا دق اذهف

 هذه يف الإ اهيلع ُداَُي الو «تادلج رشع ىلع دازُي ال ريزعتلا َّنِإ :لاقو «ةردقملا

 ٌدارملا :لاقو هللا م داحم سنجب انهاه دودحلا رّسف نم مهنمو «ةرّدقملا دودحلا

 اًمأف هللا مراحم نم مرحم باكترا يف الإ زوجي ال تادلج رشعلا ةزواجم نأ

 . تادلج رشع هب زواجتي الف « مّرحم ريغ ىلع بيدأتلا ب برض

 تابوقعلا هذه ىلع «اهودتعت الف اد ٌدحو» : هلل هلوق مهضعب لمح دقو

 نع اهيالعتوةودحخلا هذه زواجت نع ُىِهّْنلا دارملا : لاقو «تامّرحملا نع ةرجاّرلا

 دنع فوقولا دودحلاب دارملا ناك ول هنأب كلذ حجرو . . مئارجلا لهأ ىلع اهتماقإ

 ءءايشأ مّرحو ءاهوُعُيضت الف ضئارف ضرف» : هلوقل اريركت ناكل « يهاونلاو رماوألا

 ال هنأ يضتقي دودحلا دنع فوقولا ناف «هلاق ام ىلع رمألا سيلو «اهوكهتنت الف

 وأ ًاضرف هيف نوذأملا نوك نم ممعأ كلذو «هنع ىهن ام ىلإ هيف َنذَأ امع جرخي

 . ملعأ هللاو .ثيدحلا يف ٌريركت الف «ٍذئنيحو «مّذقت امك ًاحابم وأ ًابدن

 الو ,باجيإ الو ء ليلحتب همکح ٌرَكذُي مل ام وهف «هنع توكسملا ذم

 كيف اجلا نق تلد ىلعو «هلعاف ىلع جرح ال غا وف وكيلا و ‹ ميرحت

 . هريغو ةبلعث يبأ ثيدحك < انهاه ةروكذملا

 )١( ملسمو «(1۷۸۸)و ("41/8) يراخبلا هاور لوطملا ةشئاع ثيدح نم ةعطق )۱۹۸۸(«

 دواد وبأو )٤۳۷۳(« يذمرتلاو )570 ١(« هجام نباو ۰۷۳/۸ يئاسنلاو )۲٣٤١۷(.

 )۲( يراخبلا راين نب ةدرب يبأ ثيدح نم هاور )1۸٤۸(« ملسمو ) »)17١8دواد وبأو
 )55941١(« نابح نبا هححصو )4386 54(.
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 ظفلب يورو «مّدقتملا ظفللاب يورف «ةبلعث يب أ ثيدح ظافلأ تفلتخا دقو

 الف .ءايشأ e ءاَموَعيضُت الف «ضئارف ضرف هللا َّنإ» :وهو ءرخآ
 نب قاحسإ هجرخ (اهنع اوثحبت الف «ٍنايسن ريغ نم ءايشأ نع افعو ءاهوكهتنت

 مكل ّنسو ءاهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا ّنإ» :وهو رخآ ظفلب يورو . هيوهار
 O د سال
 نبت ةياورلا هذهو .2 يناربطلا هجرخ «اهنع اوثحبت الو اهولبقاف ءهنم ةمحر نايسن

 . للحُي ملو مرا هركذ كرت ام هنع ٌوفعملا نأ
 ىفخي دق امم ليلحُتلاو ميرحتلاب ء ءيشلا ٌركذ َنأ : ملعب ن ی امه نكلو

 قيرطب ُنوكت دق صوصنلا ٠ و ءةنسلاو باتكلا صوصن ْنِم هُمهف

 قيرطب هتلالد نوكت دو «لومشلاو مومُعلا قيرطب نكت دقو « حيرصتلاو ّصنلا
 0 ءارسإلا] 4ْفأ امل لقت اا : So ی را

 صو « ىلوألا قيرطب نوکی ىذألا عاونأ نم نم فيفأتلا نم ُمظعأ ل ناف

 . ةقفاوملا موهفم كلذ

 ةمئاّسلا منغلا يف» :هلوقك «ةفلاخملا وم قيرطب هتلالد وكت دقو

 نورثكألا ذحخأ دقو «ةمئاسلا ريغ يف ءاز ال هلأ ىلع هموهفمب 1 هنإف “«ةاكزلا

 ع هولعجو .ةفلاخملا موهفم اوربتعاو كلذب

 .(5/)089؟؟ «ريبكلا» يف )١(

 ثيرح ثيدح نم ۳۲۲/۱ «ةباصإلا» يف ظفاحلا هركذ اميف عناق نبا ظفللا اذهب هاور (۲)

 : هظفلو سنأ ثيدح نم )١404( يراخبلا دنع لوطم ثيدح نم ةعطق وهو ,يرذعلا

 اهيفف «نيتثم ىلإ ةئمو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدصو»
 .«. . . ناتاش

 «نابح نبا حيحص» رظناو 0. . منغلا ةمئاس يفو» : هظفلو )/١1651( دواد وبأ هاورو

(. 
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 هت ىف کج لع اعلا ف واف ا فاي و قلالو اة رك لقر

 ىلإ ُمكحلا ىّدعتي هنإف «هريغ يف ادوجوم ىنعملا كلذ ناكو يي علا نم ىدحل

 نازيملاو لدعلا باب نموهو ءءاملعلا روهمج دنع ىنعملا كلذ يف دجو ام ّلك

 غضا ل تا هلك اذهف «هب رابتعالاب رمأو هللا هلزنأ يذلا

 ميرحتلاو ليلحتلا

 ىلع ميرحت وأ باجيإب هركذ مدعب ٌلدتسُي انهف هلك كلذ هيف ىفتنا ام اًمأف :

 ٌحِرْشلا بجوي ملو ءعرشلاب لإ م ميرحت الو تاجيإ ال لا نأ : :امهدحأ

 يف اذه لثم لاقي امك « مارح ريغ وأ «بجاو ٌريغ ٰنوکیف «همرحي مل وأ ءاذك

 وأ «هوحنو فلا ميرحت يفن وأ ل بوجو يفن ىلع لالدتسالا

 كلذ وحنو ةعرازملاو ةاقاسملاك ايزل فا دوقعلا صعب م يفن

 ءاهلاغتشا E ام ڏجو مل ثيح ذل ةءارب باحصتسا ىلإ اذه جرو

 عم- عطق نف ءاقرسو عرشلا ذأ عاون اعلا لالدتسالا اذه حلي الو

 «ميرحتلا وأ بوجولا يفنب عطق < و أ باجيإ ىلع لدي ام ءافتناب - كلذ

 وأ .ناضمر رهش ريغ رهش مايصير «ةسداس ةالص ةيضرف ءافتناب عطقي امك

 اذه ناك نإو «مالسإلا ةجح ريغ ة ةجح وأ ةيوكرلا لاومألا ريغ يف ةاكزلا 0

 باجيإ ىلع لدی ام ءافتنا ٌّنَظ نإو «كلذب ةحّرصم ٍصوصنب هيلع ٌلدتسي هلک

 ا بوجولا ءافتنا ُنَظ « ميرحت وأ

 مل ام َّنأ ىلع لدي ام ةماعلا عرسلا ةّلدأ ْنِم ركذي نأ : يناثلا كلسملاو
 هانعم يف امو اذه ةبلعث يبأ ثيدحك غ ا «همرحی ملو 43 عرشلا هبجوي

 ؟ماع ّلك يفأ ححلا نع لئس امل لک هلوق لثمو «هعم ا ثيداحألا نم

 مهفالتخاو مهلاؤس ةرثكب مكلبُق ناك ْنَم كله امّنإف «مکتکرت ام ينورذ» :لاقف
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 ام هنم اوتآف ءرمأب مکرم اذإو «هوبنتجاف «يش نع مكتيهن اذإف :مهئايبنأ ىلع
 . 30( متعطتسا

 يف نيملسملا مظعأ َّنِإ» : صاّقو يبأ نب دعس ثيدح يف ب هلوق لثمو

 . (27(هتلأسم لجأ نم مرحف , مّرحي مل ِءيش نع لأس نم ًامرج نيملسملا

 ال لف : : لجو رع هلوقك < ٌعضاوم يف ًاضيأ اذه لثم ىلع ُنآرقلا لد دقو
 : ماعنألا] ةيآلا «ةتَِم َنوُكَي نأ الإ همم ,معاَط ىلع ًامّرحُم ىلإ ّيجوأ اميف دج

 كلذكو « مّرحمب سيلف «همیرحت دجي مل ام نأ ىلع لدی اذه نإ [١ه

 مكي مرح ام مل لصف ذقو هيلع هلا مارد امم اوات الأ ْمُك امو : و

 مسا رد امم لكألا كرت ىلع مهفتعف ۹ : ماعنألا] «هيلإ متررطضا ام لإ

 ءايشألا نأ ىلع ٌلدف «هنم سيل اذهو مرحلا مهل نيب دق هناب العم « هيلع هللا

 ىلع هل صني مل امم لكألا نم عنتما نمب َموللا َقَحلأ امل الإو «ةحابإلا ىلع

 .هميرحت ىلع صني مل هنوك دّرجمب هَل

 وه له : عرشلا دورو لبق نايعألا مكح ةلأسم ٌريغ ةلأسملا هذه نأ ملعاو
 دورو لبق اميف ةضورفم ةلأسملا كلت َّنِإف ؟اهيف مكح ال وأ ءةحابإلا وأ ٌرظحلا
 كاذ مكح نأ ىلع اهُمابشأو صوصنلا هذه تلد دقف ءهدورُو دعب اّمأف «عرشلا

 ىكح دقو . عرشلا ةّلدأب ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأ رقما كا ا

 امهمكح لعجو «نيتلأسملا نيب ىّوس نم اوطّلغو «كلذ ىلع عامجإلا مهضعب
 لاو
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 هنإف «ميرحتلا صوصن يف لخدي ال ام نأ ىلع لدي دخ مامإلا مالكو

 . مدقت دقو «(۱۳۳۷) «هحیحص» يف ملسم هاور (۱)

 )451١(« دواد وبأو ا” همز ملسمو «(۷۲۸۹) يراخبلاو ۱۷۹/۱ دمحأ هاور (۲)

 . ١191١ ص مدقت دقو )١١١(« نابح نبا هححصو

 كك



 ئ

 باحصأ نإ :- دمحأ ينعي - هللا دبع يبأل تلق :ثراحلا وبأ لاق . هنع وفعم

 نكي ملام لك :لاقف ؟هلكأ يف ىرت امف «هفرعن ال ًائيش ريطلا ّنم نوُحَبْدي ريطلا

 بلخملا يد يف رفا برخ رص «هب سأب الف ,تفّيجلا لكأي وأ بّلخم اذ

 هيلع صوصنملا بارغلا ىنعم يف هنأل .فيجلا لكأي امو هيلع 0

 0 ىلع 1 هركذ قبس يذلا “سابع نبا ثيدحو .امهادع ام ةحابإب مكحو

 نمسلاو نبجلا نع لاؤسلا نع يهنلا هيف ١ ناملس تدخر ءاذه

 كلذكو ءرافكلا نم مهوحنو سوجملا ٍضرأب م عنصي ناك نبجلا لا

 SS هاك

 هلك كلذ يفو . سوجملا ةمعطأ ةحابإ ىلعو ءاهتحفنأو ةتيملا نبل ةحابإ ىلع

 «هنع ٌثحبلاو ُلاؤُسلا بجي مل ملا هبتشا اذإ هنأ ىلع لیکو :نوهشع فالخ

 تدوم :لاقف «ٌسوجملا هعنصي يذلا نبُجلا نع لس ال رمع نبا لاق امك

 : هل ليقو نبجلا رمع دنع ركذو .(”هنع لأسأ رف ثا نيملسملا قوس يف

 حصأ :دمحأ مامإلا لاق .(١اولكو هللا اومس :لاقف «ةتيملا حفانأب عنصُي هنإ

 . سوجملا نبج : ينعي «ثيدحلا اذه هيف ثيدح

 «بفئاطلا ةوزغ يف ةنبجب يتأ كي بنل نأ سابع نبا ثيدح نم يوُر دقو

 َنيكسلا اهيف اوعض» : لكي لاقف ‹«سرافب :اولاق «؟هذه ٌمّنصَت نيأ» :لاقف

 وه :لاقف ءهنع لئسو ,«2دمحأ مامإلا هجرخ «اولكو هللا مسا اوركذاو ءاوعطقاو

 .يزارلا متاح وبأ لاق اذكو ءزكنم ثيدح

 .(6)ت ٤۲٦ص رظنا (۱)

 . ۲۳٦ص مدقت (۲)

 . حيحص هدانسإو )۸۷۸١(« «فنصملا» يف قازرلا دبع هاور (۳)

 . ۲۸۸/۸ ةبيش يبأ نباو ء(۸۷۸۲) قازرلا دبع هاور )٤(

 رازبلاو )١1801(« «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو . ۲۳٤/١ «دنسملا» يف (5)

 . فيعض وهو «يفعجلا ديزي نب رباج هدنس يفو ۰/٠۰ يقهيبلاو «(۲۸۷۸)
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 ,كوبت ةوزغ يف :لاق هنأ آل ,رمع نبا ثيدح نم هانعم «”دوادوبأ جرخو
 اضيأ ركنم وه : "متاح وبأ لاقو

 هنأ : یهو ةدايز هدنعو «هبشأ وهو السرم «"هباتك يف قازرلا دبع هجرخو

 «ةولكو هيلع اومسو :لاق ؟ ةتيم نوكت نأ ىشخن « هللا لوسر ای : هل ليق

 بيرغ هنكل ا هدانسإو «ةنوميم ثيدح نم هانعم يناربطلا جرخو

 (9ًادح

 اموق نإ : لب ّيبنلل اولاق ًاموق نأ ةشئاع نع “«يراخبلا حيحص» يفو
 ۴ ر۴

 متنأ هيلع اوُمس» :لاقف ؟ال مأ هيلع هللا مسا ٌركذا يردن ال «محألاب اننوتأي
 .رفكلاب ٍدهع يثيدح اوناكو :تلاق .«اولكو

 ٍلّلُح نع ىهني نأ را مع دا نیلا نع جا 0 هدم يفو

 كي يلا نهسبل دق ءكل كلذ سيل : نبأ هل لاقف ٠ ,لولاب خيصت اما فرحا

 ريمأ اي : :هل لاق ا نأ : هدنعو رخآ هجو نم لالخلا هجرخو «هدهع يف ٌنهانسبلو

 مارح اهنأ هللا ملع ولو ءاهناكم هللا ىأرو هك هللا يبن اهسبل دق «نينمؤملا

 :لاقف ١ لسغ ريغ نم باتكلا اها صب اه نيل غدا مامإلا لئسو

 )١( يقهيبلا هاور هقيرط نمو «(۳۸۹۱) مقرب ۱٠۰/٩ .
 ) )۲.5/5؟ «للعلا» يف

 ) )۴ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو .(8145) «فنصملا» يف ۲۸۹-۲۸۸/۸ .

 لكك يبنلا لكس : هظفلو 2791/8 «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هنعو ء(۹۷١٠) «طسوألا» يف (؛)

 «عمجملا» رظناو .«لكو هللا مسا ركذاو ,نيكسلاب عطقا» :لاق «نبجلا نع 4/0 .

 )©( مقر )۲۰۵۷(.

 )١( ٠٤١/١ مل نسحلا ؛ عطقنم دانسإ اذهو . . . .رمع نأ «يرصبلا نسحلا قيرط نم

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك ّيبأ نم الو ورمع نم عمسي  ۲۳۹/۳وه/١78.
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 نع لسو . كلذ نوركنُي ال مهانكردأ ذنم ٌساْنلا لزي مل ,ملعت ال اًمع ُلأست مل
 ءاذه نع لأست الو ءءاوس اذه يف رفاكلاو ملسملا :لاقف كربلا ةوعتس ويب

 حصو «لوبلا نم ِءيشب غبصي ةلاحم ال هنأ تملع اذإ : لاقو «هنع ثحبت الو -

 2م 4 2 0

 امهسبلف «نافخ هل يدها ةَ ّيبنلا نأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم جرخو

 . ال مأ امه ٌيكذأ ملعي الو

 نم (9 دمحأ مامإلا جرخف «لاؤسلاو ثحبلا ىلع هب او دقو

 ام» :لاقف هَ يف يهو اهاتأ هك ينل ا ةيعجشألا ملسم ّمأ نع لجر ثيدح

 . لوهجم لجرلاو .اهعبتت اهعبتتأ تلعجف :تلاق .«ةتيم اهيف نكي مل نإ اهنسحأ

 : ناجييّرذأب رمع ٌباتك اناتأ :لاق «بهو نب ديز نع هدانسإب ٌمرثألا جّرخو

 هما رح نع لح اوملعت ىح ءارقلا ن م اوسبلت الف ةتيملا اهيف ضرأب مكنإ

 هّسمف ًاورف لجر ىلع ىأر رمع نبا نأ دهاجم نع هدانسإب لالخلا ىورو

 . بوث هنم يل نوكي نأ ينّرسل « يكد هنأ ملعأ ول :لاقو
 نم ًافاحل يذختت نأ كعنمي ام : يا

 . ةتيملا سبلأ نأ هركأ :تلاق ؟ءارفلا

 ةيفلسملا' نم لر قبل لاق هنأ هوس قنا وغ فاذمإب “قازرلا دبع یورو

 .اولكف ب يدوهي ًةحيبذ ناك نإ 0 - اذإ نر

 )١( يذمرتلا هاور )١754(. بیرغ نسح ثيدح :لاقو .

 ) )۲ء(”/5)و (”/1/)0؟© «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو .5//#4 «دنسملا» يف

 مسي مل يذلا لجرلا ةلاهجل فيعض هدانسإو

 )۳( «فنصملا» يف ) . )۸٥۷۸ش
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 نم هتحيبذ حابت ال نم ماعط ةحابإ يف فالخلا هبشُي اذه يف فالخلاو

 ةدعاق ىلإ مجري اهيف فالخلاو «مهبايثو نيكرشملا يناوأ لامعتسا يفو ءرافكلا

 لالحلا» :ثيدح ىلع مالكلا يف كلذ ٌركذ قبس دقو رهاظلاو لصألا ضراعت

 . ٠ «تاهبتشم ٌرومأ امهنيبو «نیب مارحلاو نّيِب

 امنإ ا ينعي «نايسن ريغ نم ةمحر» :اهنع تكس يتلا ءايشألا يف هلوقو

 مهّبقاعُي یتح مهيلع اهْمّرحي مل ثيح .أقفرو فدابعب ةمحر اهركذ نع تكس

 نإف ءاوفع اهلعج لب < ءاهكرت ىلع مهّبقاعي ىتح مهيلع اهبجوُي ملو ءاهلعف ىلع

 E و يبأ ثيدح يفو «كلذكف اهوكرت نإو ؛مهياع جرح الف ءاهولعف

 ل و : لجو رع هلوق هلثمو ٤[ : ميرم] «ًايسن كبر ناک امو :الت
 .[87 :هط] « ىسني الو

 نأل ؛ ل ّيبنلا نمزب يهنلا اذه صاصتخا ٌلمتحي «اهنع اوثحبت الف» : هلوقو
 وأ باجيإب هيف دیدشتلا لوزنل بیس وکی دق ركذي مل اًمع لاؤسلاو ثحبلا ةرثك

 ّيهنلا نوكي نأ لمتحيف « اذه ىلع لدی "صاّنو يبأ نب دعس ثيدحو , ميرحت

 لاؤسلاو ثحبلا ةرثك نف ف كلغ لد ن نامل ف ماع

 داقتعا بجو دق «تامرحملا يف الو تابجاولا يف ركذُي مل ام مكح نع

 ةيفاعلا ٌلوبَقَف «تامّرحملا وأ تابجاولا ضعبل هتهباشمل «هباجيإ وأ «هميرحت

 كله» : لكي يبنلا لوق يف كلذ لخدي دقو ريخ هنع ٍلاؤّسلاو ثحبلا ُكرتو «هيف

 .سداسلا ثيدحلا وهو )١(

 .5717ص مدقت (۲)

 .(588)صو (1941)ص ًابيرق مدقت (*)

 . ۲۳٦ص رظنا )٤(
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 .ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم “ملسم هجّرخ .ًاثالث اهلاق .«نوعطنتملا

 قلعي نمي كاتي دفا اهو يال مع تالا قمفتمالا وه : ةطنتملاو
 . ةيرهاظلاك سايقلاو يناعملا يفنيو «ظفللا رهاظب

 صن هيف ْدَجوُي مل اًمع ّتحبلا َّنأ  ملعأ هللاو - ماقملا اذه يف قيقحتلاو
 : نيمسق ىلع ماع وأ صاخ

 نم ةحيحصاا صوصلا تالالد يف هلوخد نع ثحبي نأ :امهدحأ
 هّلعف ُنيعتي اًمم وهو .ٌقح اذهف « حيحصلا رهاظلا سايقلاو موهفملاو ىوحفلا

 . ةيعرشلا ماكحألا ة ةفرعم يف نيدهتجملا ىلع

 قّرفيف «ةدعبتسملا قورُقلا هوجو يف هّركفو هرظن رظانلا ققدي نأ : يناثلاو
 ةيضتقملا فاصوألا دوجو عم < عرشلا يفر هل رهظي ال قرف دّرجمب نيلئامتم نيب

 ا علا ةّيدرطلا فاصوألا دّرجمب نيقرفتم نيب محير« و
 ال يضرم ريغ ثحبلاو رظلا اذهف «عرشلا يف اهريثأت ىلع ٌليلد لدی الو
 قفاوملا ٌرظْلا ُدومحملا امنإو .ِءاهقُفلا نم ٌفئاوط هيف عقو دق هلأ عم «دومحم
 اذه ّلعلو «هوحنو ٍساّبع نباك ةلّضفملا نورقلا َّنِم مُهدعب ْنّمو ةباحصلا رظنل

 يغب «قيتعلاب مكيلعو .«ىشعتلاو كابإ ,عطنتلاو مكايإ : هلوقب دوعسم نبا دارم

 . مهنع هللا يضر ٌةباحّصلا هيلع ناك امب

 ين تالاا ي نإ هيدا 0 وا

 لاحلا يف ماكحألا ّرَلعتم نأ كلت يف رسلاو «يأرلا باحصأ ب ا

 بجو ءامهقارتفا نم ّنظلا يف ٌرهظأ ا عامتجا ناك اذإف ءاهُتابلغو ُنونظلا

 دعاوق نم هنإف كلذ اومهفاف دعب ىلع قرف ٌحدقنا نإو ءامهعامتجاب ٌءاضقلا
 . ىهتنا . نيدلا

 )ئ ۰۸( دواد وبأ ا هاورو ةةهتحلا مقرب لإ
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 يتلا خلا بلا هوما هع جلا متل نع نا ىف دباو
 ملاعلا اذه يف ٌدهاش هل نوکی ال دق اهضعبو ءاهتيفيك نيبُي ملو ءاهب اهب ناميإلاب رمأ

 دقو «هنع ىهنُي امم وهو « ينعي ال اًمموه كلذ ةّيفيك نع ثحبلاف «سوسحملا

 .بيذكتلا ىلإ يقتريو «كشلاو ةريحلا ٌبجوي

 ساثلا لازي ال» :لاق هلك ّيبنلا نع نع ةريره يبأ نع «ملسم حر يفو

 كلذ ْنم دجو نمف ؟هللا قلخ نمف «قلْخلا قل هللا اذه : لاقي یتح نولأسي

 00 هل ةياور يفو ««هللاب تنمآ : لقيلف < اعيش

 مكتلاسيل» :ًاضي نأ هل ةياور يفو و شن ءانقلخ هللا اذه : اولوقي یتح

 هجرخو .«؟هقلخ نمف «ءيش لك لح هللا :اولوقي تح «ءيش ّلك ْنَع ُساّنلا
 ؟اذك قلخ نم ؟اذك قلخ نم :لوقيف مكّدحأ ناطيشلا يتأي» : هظفلو «يراخبلا

 .©0(هتنيلو هللاب ذعتسيلف هغلب اذإف ؟كبر قلخ نم :لوقي ىتح

 : لجو رع هللا لاق» :لاق لَك ّيبنلا نع سنأ نع (ملسم حيحص» يفو

 عقلخلا ىلع ثلا اه اولوقي یخ ءاذك ام اذك اه نر دولا ال كما نإ
 اذه. درء سالا ولو مطر لاخلا ا و ر هل قا نمت
 .©2(؟هللا قلخ نمف ءءيش لك لاح هللا

 نافل عبو ولالا ي لا بل وحار نب ناسا لا
 نإ مهنأل «كلذ ىلع نوديزي الو هي راسي ا ا يف اور

 :ءارسإلا] «ودمحب حسب الإ ءيش نم نو : هللا لاق دقو :لاق ءاوهات ءاولعف

 روحملا لار :ٌةنوخألاو 00 ج فيك :لاقي نأ زوجي الف 1

 هللا ىلإ كلذف ,«نوحبسي مهنأ هيف ملعلا حص دق اذه لکو ؟ةجوسنملا ُتايلاَو

 الإ كلذ يف اوضوخي نأ سانلل سيلو «ءاشي امكو ءاش فيك مهحيبست لعجي نأ

 .(1"ه)و )۱۳٤( ملسمو 2 (”:01/5) يراخبلا هاور )١(

 .(5"1) ملسمو ,(0/؟945) يراخبلا هاور (۲)
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 كلذ ىلع اوديزي الو هللا ربخأ امب الإ ههبشو اذه يف اوملكتي الو ءاوملع امب
 هم 5 0

 نع هيف ضوخلا مكيدري هنإف .ةهباشتملا ءايشألا هذه ىف اوضوخت الو « هللا اوقتاف

2 : 2 32 
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 ا 5 5

 01 1 ل فا يح هاذ ا

 نبا ُهاوَر ٌنسح ثیدح . «سانلا َكَّبحُي سانا يدبأ يف اَميف ْدَهْراو هللا كّبحُي

 . 0)ةنسح ديناسأب هر هريغو هجام

 نايفس نع . يشرقلا ورمع نب دلاخ ةياور نم هجام نبا هجّرخ ثيدحلا اذه

 هدانسإ نأ هللا همحر خيشلا ركذ دقو ءدعس نب لهس نع « مزاح يبأ نع « يروثلا

 مامإلا هيف لاق يومألا يشرقلا ورمع نب دلاخ نإف ءرظن كلذ يفو «نسح

 نبا لاقو «ليطاوب ثيداحأ يوري «ةقثب سيل :ةرم لاقو «ثيدحلا ٌركنم : دمحأ

 ةبعش نع ثّدح «بذكي ًاباذك ناك :ةرم لاقو ءءيشب هثيدح سيل :نيعم

 يف يناربطلاو ء١١٤٠ ص «ءالقعلا ةضور» يف نابح نباو )5٠١7(.« هجام نبا هاور )١(

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )1٤۳(« «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )٥۹۷۲(« «ريبكلا»

 يف يدع نباو ۲٤٤/٣-۲٤٥ «ناهبصأ خيرات» يفو .۷/٣۱۳و ۲٣۴-۳

 نع قرط نم ٤ مكاحلاو ١١/۲‹ «ءافعضلا» يف يليقعلاو ۹۰۲/۳ «لماكلا»

 . دعس نب لهس نع «مزاح يبأ نع « يروثلا نايفس نع «يشرقلا ورفع نب دلاخ
 نب دلاخ «فيعض دانسإ اذه :؟64 ةقرو «هجام نبا دئاوز» يف يريصوبلا لاق

 ركنم :ةعرز وبأو يراخبلا لاقو ,ةعوضوم هثيداحأ :نيعم نباو دمحأ لاق ءورمع

 هربخب جاجتحالا لحي ال ,تاعوضوملاب تاقثلا نع درفني ناك : نابح نبا لاقو «ثيدحلا

 هثيداحأ ةماعو : يدع نبا لاقو , يئاسنلاو دوادوبأ هفعضو ««تاقثلا» يف هركذف «لفغ مث

 يبهذلا مامإلا هدر ,دانسإلا حيحص ثيدح اذه :هرثإب مكاحلا لوقو . ةعوضوم اهلك وأ

 . عاضو دلاخ : هلوقب
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 : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم : ةعرز وبأو يراخبلا لاقو ,ةعوضوم ثيداحأ

 عضو ىلإ يدع ُنباو دمحم نب حلاص هبسنو «فيعض ثيدحلا كورتم

 يف هركذو ««تاقثلا» باتك يف هركذف «هرمأ يف نابح نبا ضقانتو .ثيدحلا

 %3 ال تاعوضوملاب تاقثلا نع ٌدرفني ناك :لاقو ««ءافعضلا» باتك

 ثيدح نم لصأ هل سيل :لاقو "اذه هثيدح يليقعلا جرخو «هربخب جاجتحالا

 لكل «ٰيناعنصلا ريثك نب دمحم هيلع ًادلاخ عبات دقو :لاق «يروثلا نايفس

 .اذه دلاخ هب روهشملا نأل ءهسلدو هنع هذخأ

 رمع يبأ نب ٌنارهمو ينارحلا داق وا اضيأ ةقئاتو :بيطخلا ركب وبأ لاق
 اذهو «لاق اذك .ريثك نبا ُثيدح اهرهشأو :لاق ٌيروُثلا نع هوورف «”يزارلا

 . حصأ اذهو «ءورمع نب دلاخ ٌتيدح اهّرهشأ نإ : يليقعلا لوق ٌفلاخي

 ملك نارهمو ةداتق وبأو . دمحأ هفعض « يصيصملا وه يناعنصلا ريثك نب دمحمو
 . ظامحلا ّنم ريثك دنع ةقث هْنإف ءامهنم ٌريخ ريثك نب دمحم نكل .ًاضيأ امهيف

 نايفس ا لأس ا أ نبا ركذو

 .دانسإلا اذهب ىنعي ,لطاب د اذه ٠ لاقف «ثيدحلا اذه ركذف . يروثلا

 .نايفس نع ريثك نب دمحم نع هل لصأ ال هنأ ىلإ ريشي

 اذه قذف دعس نر و تيد نع ةا كلان ت ا لاق
 :تلق ؟اذه يوري نم - هنم ابجعت هللا الإ هلإ ال :دمحأ لاقف .ثيدحلا

 هذهب حرفي الف .طلغلا ريثك يناعنصلا ريثك نب دمحمو :تلق ء۲/١1 «ءافعضلا» يف )١(

 . ةعباتملا

 لاق  دقاو نب هللا دبع همساو  ةداتق ابأ نإف ءامهب حرفي ال ًاضيأ ناتعباتملا ناتاهو (۲)

 .هنع اوتكس :رخآ عضوم يف لاقو .ثيدحلا ركنم «هوكرت : يراخبلا

 . ۱١۷/۲ «للعلا» يف (۳)
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ا هدارمو «تکس مث «ورمع نب دلاخ يف انعقو :لاقف ورمع نب دلاخ
 ىلع راكنإل

 .هب لغتشُي ال هنإف ءاذه دلاخ ثيدح نم ًائيش هل ركذ نم

 نب دلاخ نع هل "2«ظعاوملا» باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ هجرخو

 هنأ : عيكو نع خيشلا اذه ينثدحف «ثيدحلا اذهل ًاركنم تنك :لاق مث ورمع

 ةمجرت يف ثيدحلا اذه يدع نبا جرخو .هتكرتل هذه هتلاقم الولو «هنع هلأس

 نع ثيدحلا اذه :لاقو ءًاضيأ هل ريثك نب دمحم ةياور ركذو «"ورمع نب دلاخ

 يخأ ةنييع نب دمحم نع  ناملس نبا ينعي  رفاز هاورو :لاق ءركنم يروثلا

 امهالك «ةنييع نب دمحمو رفازو « ىهتنا .رمع نبا نع « مزاح يبأ نع «نايفس

 . ©فيرعض

 ربز نب ناميلس وبأ هجرخ : لسرم رخا هجو نم ثيدحلا اذه يور دقو

 ‹ صفح نب ةيواعم ةياور ا نم مهدأ نب ميهاربإ (دنسم)) يف يقشمألا

 ىلإ لجر ءاج :لاق «شارح نب يعبر نع «روصنم نع «مهدأ نب ميهاربإ نع
 ينبحيو «هيلع هللا ينبحي لمع ىلع ينلد « هللا لوسر اي :لاقف هل ّنبنلا

 امو ءايندلا يف ٌدهّرلاف ءهيلع هللا كّيحي يذلا لمعلا امأ» : لاقف ءهيلع سانلا

 .(٠«مهيلإ هذبناف ,ماطحلا اذه رظناف هيلع سانلا كّيحي يذلا لمعلا

 )١( ثيدحلا مقر ء۱۹۷ص )١1(.

 . ۹۰۲/۳ «لماكلا» يف (۲)

 نب نارهمو .ريكانملاب يتأي .هب جتحي ال : متاح وبأ لاق « يناثلاو «ةريثك هماهوأ لوألا (۴)
 . ظفحلا ءيس يزارلا رمع يبأ

 .7384-70ص «مهدأ نب ميهاربإ «دنسم» رظناو . لسرم هنكل .تاقث هلاجر )٤(

 دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ دمحأ يبأ قيرط نم 4١/4 «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاورو

 ,رفسلا يبأ نب ةديبعوبأ انثدح « يلمتسملا ميهاربإ نب رمع صفحوبأ انثدح , ينادمهلا

 - نع .مهدأ نب ميهاربإ انثدح «سنوي نب لضفملا انثدح « عيبرلا نب نسحلا انثدح
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 نع راكب نب يلع ةياور نم «ايندلا مذ» باتك يف ايندلا أ نبا کا

 هدانسإ يف ركذي ملو .هركذف لك ّيبنلا ىلإ لجر ءاج : لن مهد تايقر

اطخلا نم كيدي يف ام مهيلإ ذبناف» : هثيدح يف لاقو كو 1
 .«م

 0 ٌدهرلا :امهادحإ : نيتميظع نيتيصو ىلع تالا اذه لمتشا دقو ر٣

 يديأ يف اميف دهزلا : ةيناثلاو .هدبعل لجو غ هلا ةيحملا ضم هناو اللا

 .سانلا ةّبحمل ٍضتقم هنأو < « سانلا

 ةبغرلا مذ ىلإو ءهحدم ىلإ ةراشإلا نآرقلا يف رثك دقف ءاينّدلا يف دهزلا امف

 4 ىقبأو ريخ ةرحآلاو ا الا نؤرثؤت NE : ىلاعت لاق ءايندلا يف

 «ةرخآلا ئ ديرب هللاو اينّدلا 0 َنوديرت# : : ىلاعت لاقو ١-17[« : ىلعألا]

 لاق هتنیز يف هموق ىلع جَرخف# : نوراق ةصق يف ىلاعت لاقو «[۷ : : لافنألا]

 . ٍميظَع طح وُد هن وزا ااا ةايحلا ٍنودیري نيا

 اهاَقَلُي الو el نمل ريخ هللا ٌباوَن مک ملعلا اوو َنيِذّلا َلاقو

 يف الع َنوُديِرُي ال َنيِذّلل اهُلَعَن ٌةَرخآلا ُراّدلا كلت : هلوق ىلإ #«نورباّصلا ر

 : ىلاعت لاقو ء[۷۹-۸۳ :صصقلا] (نيقتملل الا ًاداسف الو ضرألا

 [؟5 :دعرلا] «ٌعاتَم الإ ةرخآلا يف اينّدلا ةاّيَحلا امو ايندا ةايحلاب اوخرفوو

 : ءاسنلا] التف َنومَّلظُت الو ىق نمل ريح ةرخآلاو ليل اينّذلا ٌعاتَم لق :لاقو

 .[الال

 مده نوُعبتا موق اي : هموقل لاق هنأ نوعرف لآ نمؤم نع ًايكاح لاقو

ع ينلد : :لاقف لَك يبنلا ىتأ الجر نأ سنأ نع دهاجم نع ںوصنم -
 هتلمع انأ اذإ لمع ىل

 كّبحُي ايندلا يف ڈهزا» : لكي يبنلا هل لاقف ءهيلع سانلا ينبحأو «لجو زع هللا ينبحأ

 مهو ثيدحلا اذه يف ٍسنأ ركذ : ميعنوبأ لاق وج اذه مهيلإ ٌبناف «سانلا امأو ءهللا

 هيف اوزواجُي ملف «عيبرلا نب نسحلا نع تابثألا هاور دقف ا يبأ وأ رمع نم

ثدح « يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ قيرط نم هاور مث «ًادهاجم
 اذهب «عيبرلا نب نب نسحلا ان

 . .السرم دهاجم نع دانسإلا
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 رارقلا راد يه ةرخالا كإو عا 2 عو 2 : ا O اكل | وك اي نقاب لاو اع
 .[۳۸-۳۹ :رفاغ]

 . 2(تاّينلاب لامعألا» ثيدح ىلع مالكلا

 حيحص» يفف .ًادج ةريثك هللا دنع اهتراقحو ايندلا مذ يف ثيداحألاو
sSٌكسأ يدجب ٌرمف يفك سانلاو قوسلاب رم للك ّيبنلا ن  

 1 0 :لاقف .هنذأب ذخأف .هلوانتف تیم

Eeناك ول هللاو :اولاق «؟مكل هنأ :لاق ؟هب عنصن امو  
 ىلع نوهأ اينّدلل «هللاو» : E كسأ هّنأل مق ع نكاح
 .«مكيلع اذه نم هللا

 يف اينّذلا ام» :لاق هلك ّيبنلا نع ,يرهفلا دروتسملا نع 6 ًاضيأ هيفو

 . «عجرت اذامب رظنيلف ؛ ميلا يف ُهَعَبصأ مكذحأ امالا ةرخآلا

 تناك ول» :لاق لي يبنلا نع «دعس نب لهس ثيدح نم يذمرتلا س
 .(14 هححصو ر اهتم ارفاك یس ام  ةضوعب حانج هللا دنع لدعت اينّدلا

 .لوألا ثيدحلا وهو )١(

 .(؟961/) مقر (۲)

 .(4770) نابح نبا هححصو )١868(, «ملسم حيحص» (۳)

 دبع امهدنع هدنس يفو )41١١١(« هجام نباو ,.(7570) يذمرتلا هاور « حيحص ثيدح )٤(

 نم دهاش هلو « ةعباتملل هثيدح بتكي ًافيعض ناك نإو وهو . يعازخلا ناميلس نب ديمحلا

 يفو ء(١٤٤٠) «هدنسم» يف يعاضقلا باهشلاو (”547) رازبلا دنع ةريره يبأ ثيدح

 يعاضقلا دنع رمع نبا ثيدح نم رخآو .طلتخا دقو «ةمأوتلا ىلوم ا هد

 نع )٥٠۹( «دهزلا» يف كرابملا نبا دنع ثلاثو 4۲/٤١ بيطخلاو )۱٤۴۹(«

 - لك يبنلا باحصأ نم الاجر نأ عفار نب هللا ديبع نب نامثع ينثدح «شايع نب ليعامسإ
- ۱۷۸ - 



 عافتراو «هراقتحاو ءهلالقتسال هنع ضارعإلا :ءيشلا يف دهرا .ىنعتو

 .ريقح ليلق يأ : ديهز ءيش : لاقي «هنع ةمهلا

 ااغ تا ءايندلا يف دهلا ريسفت يف مهدعب ْنَمو ُفلَسلا ملكت دقو

 نب ورمع ةياور نم هجام نباو يذمرتلا هجرخ 0 ثيدح كلذ يف دروو «هنع

 يبنلا نع رد يب أ نع « ٌينالوخلا سيردإ يبأ نع < سياح نب يوي نفر ءاقاو

 نكلو «لاملا ةعاضإ الو «لالحلا ردت تصل ايندلا يف ةداهّزلا» : لاق « كي

 يف نوكت نأو « هللا دي يف امم ّقْ 'وأ كيدي يف امب نوكت ال نأ اينّدلا يف ةداهزلا

 : يذمرتلا لاقو . كل اهنا ول اهيف عا اهب تص أا ةبيصملا باوث

NEثيدحلا ركنم دقاو نب ورمعو .هجولا  . 

 انثدح ««دهزلا» باتك يف دمحأ مامإلا هاور امك « هفقو حيحصلا : تلق

 : لاق سبلح نب سنوي انثدح ‹ حيبص نب ٌدلاخ انثدح ‹ يقشمدلا ىبحي نب ديز

 ةعاضإ الو «لالحلا ميرحتب اينُّدلا يف ٌةداهزلا سيل : ينالوخلا ملسم وبأ لاق

 اذإو كيدي يف امم قثوأ هللا دي يف امب َنوكت نأ اينّدلا يف ةداهزلا امّنِإ «لاملا

 . كل تيقب ول اهاّيِإ نم اهرخّدو اهرجأل ًءاجر ٌدشأ تنك «ةبيصمب َتْيِصُأ

 ؛ةرسيم نب سنوي نع «رجاهم نب دمحم ةياور نم ايندلا يبأ نبا هجّرخو

 ةداهزلا نكلو «لاملا ةعاضإب الو لالحلا ميرحتب ايندلا يف ةداهّزلا سيل : لاق

 يف كلاح نوكي نأو كدي يف امب كنم قثوأ هللا دي يف امب َنوكت نأ ايندلا يف

 لهآ ريغ نع هتياور يف شايع نب ليعامسإو «هركذف . . . :لاق لَك هللا لوسر نأ اوثدح -

 «كرابملا نبا دهز» يف السرم نسحلا ثيدح نم عبارو ءاهنم اذهو «فيعض هدلب
(5750). 

 )5١١١(. هجام نباو )۲۳٤۰١(« يذمرتلا هاور )١(

 . ۱۸ص (۲)

- ۱۷۹ 



 لا ىف تلق دو كام وركن هن اوبك از اه يفت مل اذإ كلو ةيصملا

 ا
 2ع

 0 ناف 3 0 00 0 ,أ ناك اذهلو 0

 .بلقلا

 أشني اذهو «هسفن دي ىف امب هنم قثوأ هللا دي ىف امب ٌدبعلا نوكي نأ :اهدحأ <

 امو# :لاق امك اهب لفكتو ءهدابع قازرأ نمض هللا نإف «هتوقو نيقيلا ةحص نم

 ءامّسلا يفوط :لاقو ٦[« :دوه] (اهفزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم

 «هودبعاو قزرلا هللا دنع اوغتباف» :لاقو ء[۲۲ : تايراذلا] «َنوُدَعوت امو مكقزر

 .[١ا/ :توبكنعلا]

 يف امب كنم قثوأ كدي يف امب َنوكت نأ كنيقي فعض ْنِم َّنِإ :نسحلا لاق
 . لجو رع هللا دي

 يف سيل اولاق اذإ قزرلل نوكأ ام | ةردعسم نبا نع يورو

 سيل : مداخلا لقي يح اط نوكأ 0 نإ :قورشم.لاقو . قيقد ()تيبلا

 0 موي ىلإ يمايأ ٌرسأ :دمحأ مامإلا لاقو . مهرد الو حمق نم ٌزيفق تيبلا يف

 ۰ .ءيش يدنع سيلو

 :رقفلا امهعم ىشخأ ال نالام يل :لاق ؟كّلام ام :دهازلا مزاح يبأل ليقو
 .©>سانلا يدي يف امم سأيلاو « للاب هلا

 يف ام هل يالومو رقفلا فاخأ انأ : :لاقف ؟رقفلا ٌفاخت امأ :هل ليقو

 ! ؟ىرثلا تحت امو امهنيب امو ضرألا يف امو تاوامسلا

 .«نّدلا» :() يف )١(

 , 779/7 «ةيلحلا» يف ربخلا )0
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 اختأ قفوملا نب ّيلع اي :اهيف اذإف اهأرقف ,ةقرو قفوملا نب يلع ىلإ عفدو

 اك انأو َرقفلا

 ْ 3 وهو 0 وه عونقلا

 نع عطقناو «هل هريبدتب يضرو ءاهلك هرومأ يف هللاب قثو نيا سعت مف“

 بابسألاب اينّدلا بلط ْنِم كلذ هوو و ًءاجر نيقولخملاب قّلعتلا

 ىنغأ نم ناكو «ةقيقح ايندلا يف ًادهاز ناك ءكلذك ناك نمو «ةهوركملا

 ءًأظعاو توملاب ىفك :راّمع لاق امك ايندلا نم ىف هل نكي مل نإ یال

 . الغش ةدابعلاب ىفكو « ىنغ نيقيلاب ىفكو

 ًادح O : ُنيقيلا : دوعسم نبا لاقو

 TE ET هللا كت ةؤي مل ام ىلع ادحأ ملت الو هللا قزر ىلع

 هاجد هملعو هطسقب  ىلاعتو كرابت هللا ناف «وراک ةهارك الو < ٍصيرح

 ُكشلا يف نزحلاو مهلا لعجو ءاضرلاو نيقيلا يف حرفلاو َحورلا لعج

 . "”طخسلاو

 كلأس أ ينإ ّمهللا» : ءاعّدلا اذهب وعدي ناك ايب ّئبنلا نأ لسرب تيد او

 «يل هتمسق ًاقزر ينعنمي ال هنأ ملعأ ىتح [ًاقداص] ًانيقيو «يبلق رشابي ًاناميإ

 .«يل تمسق امب ةشيعملا نم ينضرو

 يقي انل به مهللا : لوقي ىتح هسلجم نم ٌموقي ال يناسارخلا ءاطع ناكو

 تيك اه الإ اضن آل هنأ َملعن ىتحو ءايندلا بئاصم انيلع نوه تتح كتم

 .لوهجم هدنس يفو 7١21ص «نيقيلا» يف ايندلا يبأ نبا هنع هاور )١(

 نأ ةبتع نب ءالعلا نع , يعازوألا قيرط نم ۱۱۸ص «نيقيلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۲)

 .هعاطقنال فيعض دنس اذهو . . . . ةي يبنلا

 . ١١١ص ايندلا يبأ نبال «نيقيلا» يف وه (۳)
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i ê ۶انل َتمسق ام الإ قزّرلا اذه ْنِم انبيصُي الو ءانيلع 2 2 2 "©. 

 « سانلا ىنغأ نوكي نأ هرس نم» : لاق « اعوفرم سابع نبا ثيدح نم انيور

 . دی يف امب هنم قثوأ هللا دي يف امب نكيلف

 ا ا دنا ا اذإ ٌدبعلا ٌنوكي نأ : يناثلاو 2
 يل 00 دل

 انل مسقا مهللا» ل

 ,كتئج هب انْعّلبت ام كتعاط نمو «كيصاعم نيبو ادیب لرحت ام كيش نم
 ءايندلا يف دهزلا تامالع نموهو ««ايندلا ّبئاصم انيلع هب نوهت ام نيقيلا نمو

 هيلع تناه ءاينُّدلا يف دهز نم : هنع هللا يضر يلع لاق امك ءاهيف ةبغَرلا لق

 ا ا یر «قيلانلاو“
 ٌبحأ هدنع اينّدلا تمّظع نم َّنإف ءاهيف ةبغّرلا ةّلقو ءاهراقتحاو ءاينّدلا يف دهزلا

 )١( 8ص ايندلا يبأ نبا هاور ٠١ تاقث هلاجرو «هنع .

 دنسم» يف يعاضقلاو «۲۱۸/۲-۲۱۹ «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاور لوطم ثيدح نم ةعطق (۲)
 قفتا دق ثيدحلا اذه :لاقو ۲۹۹/٤-۲۷۰. مكاحلاو ء(۳۹۸)و (۳۹۷) «باهشلا

 بعك نب دمحم نع هتياور ىلع ينيدملا دايز نب فداصمو يرصنلا دايز نب ماشه
 ذرو .ةريثك ًابادآ عمج دقف .هنم عضوملا اذه ءالخإ زجتسأ ملو . ملعأ هللاو «يظرقلا
 .ثيدحلا لطبف . ينطقرادلا هبذك ةيواعم نب دمحمو «كورتم ماشه : هلوقب يبهذلا

 يف يقهيبلاو «مكاحلل هبسنو ؟1414/ 84 «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا هركذو

 . هدانسإ فعضو .«دهزلا»

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو .بيرغ نسح :لاقو )79٠5(. يذمرتلا هاور «نسح (۳)
 )٤۰۱(« مكاحلا هححصو ١/ 2658يبهذلا هقفاوو .
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 ىلعو ملا ةيشخ حلا َنِ ريثك كرت ىلع كلذ هلمح امبرف ملا ةركو حدملا

 حلا يف هماذو هٌدماح هدنع ىوتسا نمف «حدملا ءاجر ٍلطابلا نم ريثك لعف

 اضر هيف امو «ٌنحلا ةّبحم ْنِم هئالتماو «هبلق نم نيقولخملا ةلزنم طوقس ىلع لد

 حدم دقو اللا طخ ياللا د ار ذأ ا یوا لاف امك كرم

 . مئال ةمول نوفاخي الو « هللا ليبس يف نودهاجُي نيذلا هللا

 ٌعجرت اهلكو ءاينّدلا يف دهرلا ريسفت يف ٌرخأ تارابع فلسلا نع يور دقو

 «ينم لضفأ وه :لاق ًادحأ ىأر اذإ يذلا دهازلا : نسحلا لوقك «مَّدقت ام ىلإ

 اذهلو ءاهميظعتو هسفن حدم يف ُدهاَرلا وه ةقيقح دهازلا نأ ىلإ عجري اذهو

 هبلق نم جرخأ نمف ١ ةضفلاو بهذلا يف هنآ ةسايرلا يف دهزلا :لاقي

 وه اذهو .ًاقح دهارلا وهف «سانلا ىلع اهيف عُفرّتلاو ءاينّدلا يف ةسايرلا بح

 يف دهزلا :درولا نب بيهو لوقكو ءٌّقحلا يف هماذو هّدماح هدنع يوتسي يذلا

 : كامسلا نبا لاق "اهنم كاتا امب حرفت الو ءاهنم تاف ام ىلع ىسأت ال نأ ايندلا

 .هدهز ىف زربملا دهازلا وه اذه

 و ءاهضقنو اهتدايزو اهلابقإو اهرابدإ دبعلا دنع يوتسي هنأ ىلإ عجري اذهو

 . قبس امك اهمدعو ةبيصملا ءاوتسا لثم
 9 0 5 2 و

 :لاق ؟ادهاز نوكي له :لام هعم نمع- دمحأ مامإلا هنظأ  مهضعب لئسو

 . لاق امك وأ «هصقنب نزحي الو هتدايزب حرفي ال ناك نإ

0 
 ردق اذإ اينَّدلا يف دهاّزلا نأ هانعم نف ءهلبق امم بيرق اذهو «”هركش الحلا

 . طابسأ نب فسوي نع ۲۳۸/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ اذه وحن ىور (۱)

 . ٠٤١/۸ «ةيلحلا» يف رثألا )غ0

 مارحلا الو هركش لالحلا بلغي مل نم» : ظفلب ۲۸۷/۷ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۳)

 (ةربص .
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Eُهَلَعِشي مل «لالح اهنم هل لصح اذإو «هذخأي ملف «هنع ربص  

 . هيلع هللا ركشب ماق لب ركشلا نع

 ؟اينّدلا يف دهاّزلا نم : ةنيبع نب نايفسل تلق : يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق

 هيلع معنأ دق دمحم ابأ اي :تلقف .ربص يلثبا اذإو دكت هلع تلا اذإ نم :لاق

 نم ككسأ : لاقف !؟ادهاز نوكي فيك «ةمعنلا سبحو «ربصف يلتباو ءركشف

 .©2دهازلا كلذف ءربّصلا نم ىولبلا الو يكشلا م ًءامعتلا هعنمت مل

 ."”اهّقح يف اهُحضوو ءاهقحب ءايشألا ٌممج ةداهزلا سأر :ةعيبر لاقو

 الو ,ظيلغلا لكأب سيل .لمألا ٌرّصق ايندلا يف دهزلا : يروثلا نايفس لاقو

 انيلع عسوو ءاينّدلا يف انوه مهللا : مهئاعد نم ناك :لاقو . ءابعلا سبلب

 :اينّدلا يف دهُزلا :دمح أ مامإلا لاق اذكو .اهيف انبعرتف ءانع اهوزت الو ءاهنم

 . سانلا يديأ يف امم سأيلاو ٍلمألا ٌرّصِق : ةرم لاقو لمألا ٌرَّصق

 لوطو ءايندلا نم جورخلاب « هللا ءاقل ٌةَّبحم ُبِجوُي لمألا رّصق َّنأ اذه هجوو
 اذهو ءاينُّدلا يف ءاقبلا هرك دقف ءهّلمأ ٌرّصق نمف ءاهيف ءاقبلا ةّبحم يضتقي لمألا
 : ىلاعت هلوقب لوقلا اذهل ةنييع نبا لدتساو ءاهنع ضارعإلاو ءاهيف دهُزلا لاه

 َتوملا اونم سانلا نود ْنِم ةصلاخ هللا نع ةرخآلا راَدلا مك تناك نإ لفل

 : ةرقبلا] 4ع سالا ا مُهْندجتلو» : هلوق ىلإ 4 نيقداص متنک نإ

 . ةيآلا [85-15

 زال ّيبنلا یت دا :لاق لاق محازم نب كاخضلا نع هدانسإب ايندلا يبأ نبا یورو

 e لاقف ؟ سائلا ٌدهزأ نم « هللا لوسراي : لاقف .ٌلجر

 دعو هماّيأ ْنِم ادغ دعي ملو ‹ ىنفي ام ىلع ىقبي ام َرْثاو ءاينّدلا ةنيز لضفأ كرتو

 )١( «ةيلحلا» ۲۷۳/۲ .

 ) )۲«ةيلحلا» ۲٠۹/۲۳ .
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 . "”لسرم اذهو «ىتوملا نم هسفن

 :دهزلا لضفأ : نم مهنمف : :ًاماسقأ ةهزلا فلسلا ّنِم ريثك مسق دقو

 خم هلگ مارحلا م « هللا نود نم دبع ام ةدابع يفو كرشلا يف ٌدهْزلا

 نم نالوألا نامسقلاف ,دهزلا ماسقأ لقا وه وهو ءلالحلا يف ُدهُزلا مث «يصاعملا

 : تابجاولا مظعأ َّنإف «بجاوب سیل :ثلاّثلاو ءٌبجاو امهالك ءدهزلا اذه

 : هناوخإل وعدي ٌينزملا ركب ناكو .اهّلك يصاعملا يف مث «كرشلا يف دهرلا

 MOE هنكمأ ْنَم دهر مكايإو هللا اندّهز

 . هكرتف

 : دحاو : هوجو ةثالث ىلع دهزلا : عيطم يبا نييمالس لاق كرابملا نبا لاقو

 كرت : يناثلاو ءايندلا هنم ءيشب داري الو «لوقلاو لجو رع هلل لمعلا ٌصِلخُي ن نأ

 وهو « ٌعوطت وهو هيف دهزي نأ لالحلا : ثلاثلاو « حلصي امب لمعلاو « ُحُلصي ال ام

 . ”اهاندأ

 5 و بر لک 3
 ءايرلا ىف دهرا دهزلا ّنم ىلوالا ةجرّدلا لعج هنأ الإ «هلبق امم بيرق اذهو

 ُةَّبحم هيلع ٌلماحلاو ءرغصألا ُكرشلا وهو «لمعلاو لوقلا يف صالخإلل يفانملا
 . ةسايرلاو اهيف ٌولعلا ةّبحم عون ْنموهو ءاهلهأ دنع مّدقتلاو ءايندلا يف حدملا

 «ٌلضف ٌدهزو «ضرف ٌدهزف : فانصأ ةثالث دهزلا : مهدأ نب ميهاربإ لاقو
 يف دهزلا :لضفلا دهزلاو «مارحلا يف دهزلا :ضرفلا دهزلاف ءةمالس ٌدهزو

 .©تاهبشلا ىف دهُزلا :ةمالسلا ٌدهزلاو «لالحلا

 ةّصاخ مارحلا يف دهر ْنَم دهازلا مسا ٌقحتسي له :ٌسانلا فلتخا دقو

 )١( «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو ۲۲۳/۱۳ .
 . ۱۸۸/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 . ۱۳۷/۱۰و 55/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور يف
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 :نيلوق ىلع ؟ال مأ تاحابملا لوضف يف دهزي ملو

 نباو يرهزلا نَع كلذ قبس دقو «كلذب دهزلا مسا نكي هنأ ءامهذخا

 . امهريغو ةنييع

 لوق وهو «حابملا لوضف يف دهزلا نودب دهزلا مسا ٌقحتسي ال : يناثلاو
 حاد ىلا دما ا ؟ةيضعي لاق يح يحرر ةيفراتعلا نما ةفئاظ

 نب سنوي ناكو .رظن كلذ يفو «هريغو ٠طابسأ نب فسوي لوق وهو «ضحملا

 ؟اهيف دهز نم حّدمُي ىتح اينَّذلا ردق امو :لوقي ديبع
 نم مهنمف «قارعلاب دهزلا يف انيلع اوفلتخا : ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 0000 لاق نم مهنمو سلا ءاقل كرت يف دهل : لاق
 ىلإ ٌبهذأ انأ و :لاق « ضعب نم هضعب ٌبيرق مهمالكو « عشا كرت يف :لاق

 ناميلس وب 0 يذلا اذهو « لجو رع هللا نع كلغشي ام كرت يف َدهرلا أ

 . هعاونأو هماسقأو دهزلا يناعم ٌميمج ٌعمجي وهو «نسح

 ااا وه سيل اينّذلل ةنسلاو باتكلا يف دراولا ّمذلا نأ .ملعاو

 نمل ٌةَفلِخ امهلعج هللا َنِإَف ,ةمايقلا موي ىلإ نابقاعتملا «راهنلاو ليلا وه يذلا

 اذه نإ : لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نع ىورُيو . ًاروكش دارأ و 0 دارأ

 امل ليلا اولمعا :لوقي ناكو .امهيف نوعضت اف «ناتنازخ راهنلاو ليللا

 .هل قلخ امل راهنلاو «هل قلخ

 ناو «مويلا كيلع تلخد دق مدآ نيا :لوقي الإ موي نم ام :دهاجم لاقو

 منخل . يوط ‹ ىضقنا اذإف يف لمعت ام ظنا  مويلا دعب كيلإ عجرأ

 لوقت الإ ةليل الو ‹ةمايقلا موي هضفي يذلا وه هللا نر يج كفل كلف « هيلع

 ) )1١«ةيلحلا» رظنا ۲۳۸/۸ .

 ) )۲«ةيلحلا» ۲۸/۹ .

۱۸7 - 



 :فلسلا مع دشن دقو 0 كلذك

 س نك د ا

 قرد ا كس تا رج اا

 ينبل هللا اهلعج يتلا ضرألا وه يذلا اينّدلا ناكم ىلإ ًاعجار مذلا سيلو

 راهنألاو راحبلاو لابجلا نم اهيف هللا هعدوأ ام ىلإ الو ءًانكسو ًاداهم مدآ
 نم اهيف تب ام ىلإ الو «عرزلاو رجشلا نم اهيف هتبنأ ام ىلإ الو .نداعملاو
 نم هيف مهل امب هدابع ىلع هللا ةمعن نم هلك كلذ َنإف ءكلذ ريغو تاناويحلا
 «هتمْظَعو هتردقو هعناص ةّينادحو ىلع لالدتسالاو رابتعالا نم هب ملو ؛ عفانملا

 00 ؛اينّدلا يف ةعقاولا مدآ ينب لاعفأ ىلإ ٌمجار ُمّذلا امنإو
 رع لاق امك « عفنت الو ؛هتبقاع رضت ام ىلع ٌمقي لب ءهتبقاع ُدَمحُت يذلا هجولا
 يف ٌرُئاكَبَو مكنيب رخافتو ةنيزو وهلو ُبعَل ايلا كلانا رمل : لجو

 ۲١[. :ديدحلا] «دالوألاو لاوُمألا

 نيمسق ىلإ ايندلا يف مدآ ونب مسقناو
 ءالؤهو «باقعلاو باوثلل ٌراد اينُدلا دعب دابعلل نوكي نأ ركنأ نم :امهدحأ

 يذلا ةايحلاب ا انءاقل نوُجر ال نين نإ : : مهيف هللا لاق نبذل مه

 * نوبسكي اوُناَك امب ٌراثلا مُهاوأم كئلوأ نولفاغ انتايآ ْنَع مُه لالو اهب ا

 لاق امك تملا لبق اهتآذ مانتغاو ءايندلا ةمعلا مهمه ءالؤفو ۷ : نفعا

 « مُهَل یوم ا ماعلا لکا 5 ا و اورفك َنيذّلاو» : ىلاعت

 راثكتسالا َّنأ یری هنأل ءاينّدلا يف دهرلاب ٌرمأي ناك نم ءالؤه نمو .[7١؟ :دمحم]

 اهتقرافمب سُنا تمّنأت ءاهب ُقلعتلا رك امّلك :لوقيو ءّمغلاو مهلا ُبجوُي اهنم
 .ايندلا يف مهدهُز ةياغ اذه ناكف .توملا دنع

 )١( هوحنب ۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور .
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 نوبستنملا مهو «باقعلاو باوثلل توملا دعب رادب رقي نم : يناثلا مسقلاو
 «دصتقمو «هسفنل ملاظ : ماسقأ ةثالث ىلإ نومسقنم مهو «نيلسرملا عئارش ىلإ

 فقو مهرثكأو « مهنم نورثكألا مه :هسفنل ملاظلاف « هللا نذإب تاريخلاب قباسو

 ءاههجو ريغ يف اهلمعتساو ءاههجو ريغ نم اهذخأف ءاهتنيزو اينّدلا ةرهز عم
 ,يداعي اهيلعو « يلاوُي اهلو « ىضري اهبو .بضغتي اهل «هّمه ربكأ اينّدلا تراصو

 فرعي مل مهّلكو .رثاكّتلاو رخافّتلاو ةنيّرلاو ٍبعّللاو وهّللا ٌلهأ مه ءالؤهو
 نإو ,ةماقإلا راد ْنِم اهّدعب امل اهنم دورتي رفس لزنم اه الو هب انام دوصقملا

 ةقاذ ام قاذ الو ا هفرعي ال وهف a ًاناميإ كلذب نمۇي مهذحأ ناک

 .ةرخآلا يف مهل رخّدا ام ٌحّدومنأ وه اّمم اينّذلا يف هللاب ةفرعملا لها

 كسمأو ءاهتابجاو ىذأو هلا اههوجو ني اينّدلا ّدخأ مهنم دصتقملاو

 دق ءالؤهو ءاينّدلا تاوهشب عتمتلا يف هب ٌعَّسوتي «بجاولا ىلع ئازلا هسفنل

 مهيلع باقع الو هركذ قبس امك ايِنّدلا يف َِدامّزلا مسا يف مهلوخد يف فلتخا

 لاق .اينّدلا يف مهعسوت ردقب ةرخآلا نم مهتاجرد نم ٌصقني هلأ لإ كلذ 5

 ناك نإو هللا دنع هتاجرد نم صقن لإ ائيش ايلا ّنِم ٌدبع ٌبيصي ال :رمع نبا

 ثيدح نم ًاعوفرم يورو .(27ديج دانسإب اينّدلا يبأ قا هجرخ 0 هيلع

 .رظن هيف دانسإب ةشئاع

 ا نعي اکا أ : هدانسإب «دهزلا» باتك یف دمحأ مامإلا یورو

 لاقف ةةباحصلا نم رخآ لجرو يراصنألا دوعسم يبأ ىلع ٌرمف جرخف «هاسکف

 . كتابيط نم :رخآلا لاقو كتانسح نم اهذخ : هل امهدحأ

 دوجو ءايندلا يبأ نبا ىلإ 157/5 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هبسن اذكو )١(

 حصأ فوقوملاو ءًاعوفرم ةشئاع نع يورو :لاقو «هدانسإ

 يرسلا نب دانهو 777/1 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا ًاضيأ ًافوقوم هاورو :تلق

 . ۳٠٠/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو .(ههال) «دهزلا» يف
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 مک شيع نيل يف مكتطلاخل يتانسح صقنت نأ الول : لاق رمع نع هدانسإبو

 4ايندلا ُمُكَنايَح يف مُكئاِسيَط مثيعْذأ» :لاقف ار هللا تعمس ينكلو

 7٠١[. :فاقحألا]

 رثكتسا تئش نإو ءاينّدلا ّنم ٌلقَتسا تئش نإ : ضايع نب فاو

 كف نا الاف ام

 اينّذلا تاوهش لوضف ْنِم ءايشأ هدابع ىلع مّرح لجو زع هللا نأ اذهل دهشيو

 .ةرخآلا يف هدنع مهل هرخّداو ‹هيلإ نيجاتحم اونوكي مل ثيح .اهتجهبو اهتنيزو
e2 يا م 7 رگ و 2 9  

 ةدحاو هما سانلا نوک ْنأ الوو : لجو رع هلوقب اذه ىلإ ةراشإلا تعقو دقو
 لَك نوو : هلوق ىلإ جرام ةص نم قس مهتويل نخل فَي نِ نل
 Yo-fT]. : فرخزلا] 4َنيقتملل 37 دنع ةّرخآلاو اًينّدلا ةايحلا ٌعاتَم امل كلذ

 ءاينذلا يف ٌريرحلا سبل ْنَم» :لاق هنأ ب ّيبنلا نع حصو

 ا ."”«ةرخآلا يف اهبرشي اينّدلا يف رمخلا برش نم»و «٠«ةرخآلا

 يف اوُنكأت الو «ةضفلاو بهألا ةينا يف اوبرشت الو ءجاييثلا الو ريرحلا اوسبلت

 .” (ةرخآلا مكلو جدلا ف مهل ا .اهفاحص

 نع يئايلوأ دوذأل ينإ : مالسلا هيلع ىسومل لاق لجو رع هللا نإ : بهو لاق

 ريبزلا نبا ثيدح نمو «(۲۰۷۳) ملسمو )٥۸۳۲(« يراخبلا سنأ ثيدح نم هاور (۱)
 )5١59(. ملسمو 00م7 يراخبلا

 ءرمع نبا ثيدح نم )7٠١( ملسمو )٥٥۷٩(«. يراخبلاو , 855/75 كلام هاور (۲)
 .(80755) نابح نبا هححصو

 «(۳۷۲۳) دواد وباو .(۲۰۹۷) ملسمو ,.(0475) يراخبلا ةفيذح ثيدح نم هاور (۳)

 نابح نبا هححصو )۳٤۱٤(« هجام نباو ۱۹۸/۸ يئاسنلاو «(۱۸۷۸) يذمرتلاو

 .(ه889)
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 كلذ امو ةَّرعلا كرابم نع هّلبإ ٌقيفشلا يعاّرلا وذي امك اهئاخرو اينّدلا ميعن
 هملكت مل ارفوم املاس يتمارك نم مهبيصن اولمكتسيل نكلو . يلع مهناوهل

 506 : 3: ش .ايندلا
 :لاق كك يبنلا نع «نامعنلا نب ةداتق نع يذمرتلا هجرخ ام اذهل دهشيو

WN A فدعا رطب امك يذلا سابك د NS 

 ًنوُمحت امك .هّبحي وهو اينذلا هّدبع يمحيل هللا َّنإ» :هظفلو «مكاحلا هجّرخو
 .©(هيلع نوفاخت «بارشلاو ٌماعّطلا مكضيرم

 لاق « ّيبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع مع حيحصا) يفو :

 «رفاكلا ة ةنحو «نمؤملا نجس .

 ومحو ءاينّدلا نم دارملا اوُمهف َنيِذّلا ُمهف « هلا نذإب تاريخلاب باسا امأو

 مهيأ مهولييل رادلا ا ا هللا نأ اوملعف كلذ ىضتقمب

 1 مي دي ىف ی ت يذلا وهو : :لاق امك ؟المع ٌنسحأ

 قّلخ يذّلا» :لاقو «[۷ :دوه] دمع ٌنَسْح مكي مکولبی ءاَملا ىلع ُهْشرَع
 ١[. :كلملا] المع ٌنَسْحَأ مكي مكولبيل ةاّيَحلاو توملا

 يف ام لعجو «ةرخآلا يف ٌبغرأو ءاينذلا يف دهزأ مهيأ : الا صع لا

 نمو «هيلإ َنكرَيو يف ل « ةنحم ةرضنلاو ةجهبلا : نم اينّدلا

 ٤ر

 مهيا مُهَولل اهل ةنيز ضزألا ىَلَع ام انلَعَج اإ : ىلاعت لاق امك ‹كلذك سيل

 نيجرسلاو رعبلاو سانلا ةرذعو ريطلا قرذ يه : ةرعلا )ع(

 مامت رظناو (159) نابح نبا هححصو «هنسحو )5*٠١( يذمرتلا هاور « حيحص (۲)

 « ةريره يبأ ثيدح نم (7965) هاور ًاملسم نإف هللا همحر فنصملا نم ملق قبس اذه 2

 (541/) نابح نبا هححصو )٤۱۱۳(« هجام نباو ٥۸٤و ۳۲۳/۲ «دنسملا» يف وهو

 ميعن فا «ةيلح»و ء۱۹۷/۲ «دنسملا» يف وهو ورمع نب هللا دبع ثيدحو . (1۸۸)و

 . ۳٠١/۲۴ مكاحلا «كردتسم»و ,.1 80و ۸

- ۱۹۰ - 



 0 و ۶ ر ورو
 ام نولعاجل انإو» :لاقف .هدافنو هعاطقنا نيب م۷ : فهكلا] المع نسحا

 ءاينّدلا ّنِم دوصقملا وه اذه نأ اومهف اًملف «[8 : فهكلا] زر ًاديعَص اًهيِلَع
 يفتكي امب اينُذلا ّنم اوفتكاو «رارقلا ٌراد يه يتلا ةرخآلل اهنم دوزتلا مهمه اولعج
 : : ٍ E So لثمو ىلثم امنإ ءاينُّدلِلو ىل ام» :لوقي لَك ّيبنلا ناك امك «هرفس يف رفاسملا هب
 ."«اهكرتو حار مث ءةرجش لظ يف لاق بكارك اينذلا

 دازك اينُذلا نم مهدحأ الب نوكي نأ ةباحصلا نم ةعامج ةي ىّصوو
 نتا ىصوو 9 ةشئاعو .رذوبأو «حارجلا نب ةديبع وبأو «ناملس مهنم «بكارلا

 نها نه كل ناو" ا راغ را رغ هناك اينذلا يف دركي نأ رمع
 . ”روبقلا

 . ۳٠۰/٤ مكاحلاو ,(؟1لال) يذمرتلاو . ۳۹۱/۱ دمحأ دوعسم نبا ثيدح نم هاور (۱)

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو

 ء(۱۱۸۹۸) «ريبكلا» يف يناربطلاو 0١/١, دمحأ سابع نبا ثيدح نم هاورو

 . ۳۱۰/۲ مكاحلاو ,(5781) نابح نبا هححصو

 5٠١(2« 5) نابح نباو ۰ ٤۳۸/٩ دمحأو «(۲۰۹۳۲) قازرلا دبع ناملس ثيدح نم هاور (۲)

 «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «(1۱۸۲)و (5150)و (5059) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 4//24١1 مكاحلا هححصو ,191و ١1۹و ۱۹۰/۱ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو (۷۲۸)

 )7١5(. نابح نباو .يبهذلا هقفاوو
 خيرات» يف ميعن وبأو «بيرغ :لاقو )178٠0(« يذمرتلا ةشئاع ثيدح نم هاورو

 . يبهذلا هفعضو ٠١/٤ مكاحلا هححصو 2894/١ (ناهبصأ

 «ريبكلا» يف يناربطلاو . ۲۱۹/١١ ةبيش يبأ نبا : ترألا نب بابخ ثيدح نم هاورو

 يف يمثيهلا هركذو 25٠0/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )۷۲٠١(« ىلعيوبأو 59"(«0)

 حيحصلا لاجر هلاجرو « يناربطلاو ىلعي وبأ هاور :لاقو 2504-15 ٠١١/ «عمجملا»

 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ًاضيأ هركذو .ةقث وهو «ةدعج نب ىيحي ريغ

 . هدانسإ دوجو ىلعي يبأو يناربطلا ةياور نم ٤-۲۲۴

 = ميلس يبأ نب ثيل نع قرط نم )41١14( هجام نباو «١4و 74/7 ظفللا اذهب دمحأ هاور (۴)
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 يام ردق ىلع ايندلا نم رصتقي نم مهنم : نيمسق ىلع ةجردلا هذه لهأو

 ا نر وه يقف داملا نم ريثك لاح وهو «طقف قمرا

 نع يور امك ؛ ٍلمعلل طشنتو «كلذب سفنلا ىوقتل «ةحابملا اهتاوهش ضعب

 يف ينيع رف تلعب «ُبيطلاو ٌءاسْنلا ٌمكايند نم لإ بيحو : لاق هنأ لكي ينل

 ها كيالي ن يئاسنلاو دمحا مالا جر الا

 بحي ل هللا لوسر ناك :تلاق «ةشئ ا يع ب ةنحل

 نم بصي ملو «بيطلاو ءاسلا اا «َماعطلاو َبيطلاو ءاسنلا ايندا نم

 ماعطلا

 ال نأ لقاعلل يغبني : مالسلاه يلع دواد لآ ةمكح يف ٌبوتكم : بهو لاقو

 هّنر اهيف يجانُي ةعاسو «هسفن اهيف ٌبِساحُي ةعاس :تاعاس عبرأ نع َلُمْعَي

 ٍةعاسو «هسفن نع هنوقدصُيو «هبويعب هنوربخُي نيذلا هناوخإ اهيف ىقلي ةعاسو
 ىلع ًانوع ةعاّسلا هذه يف نِإف ءلمجيو لحي اميف اهتاَّذل نيبو هسفن نيب يلخُي
 .اهل ًاحيورت ينعي «بولقلل ًامامجتساو ةغلُب َلضفو «تاعاسلا كلت

 هتاوهش تناك ةعاطلا ىلع يؤقتلا ةحابملا هتاوهش لوانتب نمؤملا ىون ىتمو

 بسا امك سد ا الج س ذاعم لاق امك ءاهيلع فا

 .رمع نبا نع «دهاجم نع (فيعض وهو) =

 رمع نبا نع «دهاجم نع «شمعألا ناميلس قيرط نم (5415) يراخبلا هاورو

 الف «ءتيسمأ اذإ :لوقي رمع نبا ناكو «ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك» هعفر

 نمو «كضرمل كتحص نم ذخو «ءاسملا رظتنت الف «تحبصأ اذإو «حابصلا رظتنت

 قيرطلا اذه نم (544) نابح نبا هححصو ««كتومل كتايح

 هححصو "17و ٩۱/۷ يئاسنلاو «786و 199١و ١78/7 دمحأ هاور ‹ حيحص ثيدح (۱)

 . يبهذلا هقفاوو 215١/7 مكاحلا

 . فيعض وهف ءمسي مل لجر هيفو 2/7/5 «دنسملا» يف (۲)
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 تاون يعيق« نبذل خا قافلا لع یر فني یوا ی فو
 ةحابملا هتاوهش نم ائيش لوانت اذإ مهضعب ناكو .همايق باوث بستحي امك همون

 هلكأي مل ًائيش ىهتشا اذإ ناک هنأ كرابملا نبا نع يور امك .هناوخإ اهنم ىساو

 هل ًافيض اعد ءًائيش ىهتشا اذإ ناکو « مهعم هلكأيف .هباحصأ ضعب هيهتشي یتح

 : مهمعطم يف مهيلع ٌباسح ال ةثالث : لاق هنأ يعازوألا نع ركذي ناكو

 . فيضلا ماعطو .رطفي نيح مئاصلاو «رحستملا

 كدهز نمو ءاهيف كحلصي ام كبلط ايندلل كبح نم سيل : نسحلا لاقو

 ةرح الا تو بهذ :ةترشو اينذلا بأ نمو « اهكرت كتغاهدتسي ةجاحلا كرت اهيف

 . هبلق نم

 مل امو «ةرخآلا بلط نع كيهلُي ام رورغلا ٌعاتم :ريبج نب ديعس لاقو

 .هنم ريخ وه ام ىلإ غالب ٌعاتم هنكلو رورغلا عاتمب سيلف «كهلُي

 ا لن نفل لاو
Neaلا اهب لانأ القا  

 هللا اهّمذ يتلا اينَّدلا يه ام :- نيفراعلا نم ناكو - ينيعّرلا ناوفص وبأ لكسو

 ٌديرت اينّدلا يف تبصأ ام ّلك :لاقف ؟اهبدتجي نأ لقاعلل يغبني يتلا نآرقلا يف

 يكرس رخو ال

 الیلق لمع هن نأ كلذو:«قيؤملل ايندلا تناك رادلا تمعن: محلا لاقو

 عّيض هنأ كلذو «قفانملاو رفاكلل تناك رادلا تسئبو ءةنجلا ىلإ اهنم هداز ذخأو

 .رانلا ىلإ اهنم هداز ناكو «هيلايل

 ةنجلا لهأ لخد اذإ» : لك هللا لوسر لاق : ٌيعالكلا ٍدبع نب عفيأ لاقو

 نينس َدَدَع ضرألا يف مبل ْمَك ءةنجلا لهأ اي : هللا لاق ,رانلا رانلا لهأو ةنجلا
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 2 ودع دعا 1

 :رانلا 00 0 مث يكب e يتمحر

O aT 5-6 5 

 . ()«نیدلخم

 «قراط نب دعس انأبنأ «بهو نب راّبجلا دبع ثيدح نم «”مكاحلا جّرخو
 ىتح هترخآل اهنم دوزت نمل اينلا راذلا تمعن» : لاق « وي ّيبنلا نع «هيبأ نع

 اذإو ءهّبر اضر نع هب ترّصقو «هترخآ نع هتَّدص نمل ُراَّذلا تسئبو « بر َيضرُي
 حيحص :لاقو «هّبرل اناصعأ هللا حبق :ايندلا تلاق ءاينذلا هللا ص :دبعلا لاق

 ريق هثيدحو لوهجم بهو نب رابجلا دبع : لاقو « يليقعلا هجرخو .دانسإلا

 . هلوق نم يلع نع ىوري مالكلا اذهو :لاق «ظوفحم

 الجر عمس ًايلع نأ :رظن هيف دانسإب هنع ”ايندلا يبأ نبا هجّرخ ىلع لوقو

 ءاهنع مهف نمل ةيفاع رادو ءاهقدص نمل قدص ٌرادل اهنإ :لاقف ءايندلا تسي

 «هتکئالم ن « هيحو طبهمو « هللا ءابحأ دجسم «اهنم دوزت نمل ىنغ رادو

 دقو اينّدلا مذي اذ نمف «ةنجلا اهيف اوحبرو َةَمحّرلا اهيف اوبستكا «هئايلوأ ٌرَجتمو 5 27 26 ع
 ت 2 38

 البلا اهئالبب تلثمف ءاهلهأو اهسفن تعنو «اهبيعب تدانو ءاهقارفب تنذا

 وهو 7١21”77/ه «ةيلحلا» يف ميعن وبأو « «ريثك نبا ريسفت» يف امك متاح ي ىبأ نبا هاور )١(

 . ميعن وبأ لاق امك لسرم

 نباو ١٤٠و ۸٥ص «لاثمألا» يف يزمرهمارلا ًاضيأ هاورو ۳٠۲/٤ «كردتسملا» يف (۲)

 .مكاحلا هححصو .89/7 «ءافعضلا» يف يليقعلاو “/٠١494., «لماكلا» يف يدع

 يقارعلا ظفاحلا ًاضيأ هفعضو «فرعي ال رابجلا دبعو ءركنم لب : هلوقب يبهذلا هيلع هدرف

 . ٠۹/٤ «ءايحإلا جيرخت» يف

 «يلجعلا حلاص نب هللا دبع نع « ميرم يبأ نب نسحلا نب يلع نع )/١141( ايندلا مذ يف (۳)

 . :هل لاقف ءايندلا بسي الجر بلاط يبأ نب يلع مامإلا عمس :لاق ءءاذحلا ذاعم نع

-1١944- 



 «نورخآ اهّدمحو «ةمادنلا دنع موق اهُمذف «رورُسلا ىلإ اهروُرسب تقوشو
 ءاهرورغب رتغملا ءاينّدلاب رتغملا اهُيأ ايف ؟اوركذف مهتركذو ءاوقدصف ج

 مأ ؟ىرثلا نم كئابآ عجاضمبأ ؟كترغ ىتم لب ؟اينّدلا كيلإ و

 هل بلطت كيديب تضرمو تیک فد مى ىلا اا نی

 ا «كتبلطب فَعسَت ملو ا ءءابطألا هل لأستو ءافشلا

 . كؤاّبحأ كعفني الو «كؤاكب كنع ينغي الو ادع فلك يعم هعرصمب اينّدلا كل

 ا اهنا ءانللو ًاقلطم مذ ال اينذلا نأ هنع هلا يضر نوا ا ليف
 «يحولا طبهمو ءايبنألا دجاسم اهيف نأو .ةحلاصلا لامعألا اهنم دوزت نم فا

 معن يهف ا اهب اوحبرو «ةمحرلا اهيف اوبستكا ‹ نينمۇملل ةراجتلا راد يهو

e 00يدان اهنإف  

 0 ىنخلا نورا تال ا ىلإ هلا نم لاوحألا بقت

 عمسي ال وهف ءاهْبح هامعأو هّمصأ دق اهّبحُم نكلو نزلا ا | رعلا نمو ءرقفلا

 : لیق امك ءاهءاذن

 ٌعَمسَي ْنَم مّلاَعلا يف ناك ول اهسفت ىلع اينُدلا تدان دق
 م ر7 هر 2 - م م وک هام سم هَ

 عمجي ام تددب اجو هتينفا رمعلاب او مك

 بيغلا يف ايندا ىلع ةحاينلا توص قئالخلا عمسيول :ذاعم نب ىبحي لاق

 دلا :ءامكحلا ضعب لاقو , نزح مهنم ُبولقلا تطقاستل ءءانفلا ةنسلأ نم

 اينذلا بحبو «نامُجرَت ىلإ حاتحي ال نامُزلا ملعو «مانألل مايألا اهبرضت ٌلاثمأ

 قئالخلا رعش ول ّقئاسلا ثحأ امو ظعاوملا نَع بولقلا ٌعامسأ تمص

 هكسميف «هل ٌلصحي نم مهنمف :ماسقأ اينُّدلا لوضف يف دهُيلا لهأو

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ٥٦/٠١ .
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 ناك :ناميلس وبأ لاق « مهريغو ةباحصلا نم ٌريثك ناك امك .هللا ىلإ هب ٌُبّرقتيو

 يف ناقفني ءهضرأ يف هللا نازخ نم نينزاخ فوع نا دبعو نامثع

 .امهبولقب كل اها ماعم تناکو :ةتعاط

 هجرخُي نم مهنم :ناعون ءالؤهو .هكسمُي الو «هدی ْنم هجرخُي نم مهنمو
 ىلع اهدشاح نكلو ةجارخإ نبات هفوة نم . ةيعاوطو ًارايتخا

 ,ٌلضفأ لوألا : دينجلاو كامسلا نبا لاقف «لضفأ امه امهّيأ يف فلتخا دقو .كلذ

 لمع هل نال لضفأ يناثلا : ءاطع نبا لاقو لار املا ماقمب هسفن ققحتل

 5 مامإلا مالك يفو .ةدهاجمو

 نإ .هليصحت يف ٌدهاز وهو « لوضُلا َنِم هنن لج مل نم مهن

 لإ : :فلّسلا شرک لاق اذهلو ءاذه نم ٌلضفأ لوألاو ءاهنودب وأ .هتردق عم

 ؛هریغو ٩ ناميلسوب أ لاق اذك «هوحنو سيوأ نم َدهزأ ناك زيزعلا نب رمع

 نيوهع دهارلا امنإ (دهار كلام كولو انلا لوفي زانلد نب كلام ناك

 . "زيزعلا دبع

 لصيل «لالحلا ّنِم اينُّدلا ٌبلط نم : ٌلضفأ امّيأ :ءاملعلا فلتخا دقو
Eنم مناط اسير كلا هيرب اناا وكرت نموا  

 كلذ ىلع اهبلط نم ٌةفئاط تحجرو « هريغو نسحلا مهنم «اهبناجو اهكرت

 . هوحن هنع نسحلا نع يورو «هريغو يعخنلا مهنم .هجولا

 1 5 ۶ 1 نا :
 نم مهنمف ءاهنودهشي دهاشمو ظحالم مهل مهبولقب ايندلا يف نودهازلاو

 لاق .هسفن ةحارل ًادصق اهيف ٌدهزي وهف ءاهليصحت يف يعّسلاب بعتلا ةرثك ٌدهشي

 )١( «ةيلحلا» ۲٦۲/۹ .

 ) )۲«ةيلحلا» رظنا ۲۷۲/۹ .

 ) )۳(ةيلحلا» ٠١/٠٠۷ .
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 .ندبلاو بلقلا حيرُي اينَّدلا يف دهُزلا : نسحلا

 ني مدلل .ايندلا .لوضف ٍذخأب ةرخآلا نم هظح صقني نأ فاخي نم مهنمو

 الإ ءايندلا هللا لأس نم : مهضعب لاق ءاهيلع باسحلا لوط نم ٌفاخي

 . باسحلل فوقولا لوطا لاس

 ٍلذارألا ةمحازمو ءاهئانفو اهبلقت ةعرسو ءاينُدلا بويع ةرثك ُدهشي نم مهنمو

 ةرثكو ءاهئافو هلق : لاق ؟ايندلا يف َكدّمز يذلا ام : مهضعبل ليق امك ءاهبلط يف

 ؛ اهئاكرش بخو .اهئافج

 : ليضفلا لاق امك ءاهرذقيف هللا دنع اينّدلا ةراقح ىلإ رظني ناك نم مهنمو

 تنكل «ةرخآلا يف اهب بساحأ ال ًالالح يلع تضرع اهريفاذحب اينذلا نأ ول

 .”هبوث ٌبيصت نأ اهب رم اذإ ةفيجلا ٌلِجّرلا رذقتي امك اهرذقتأ

 لاق .اهل دوزتلاو ةرخآلل دادعتسالا نع هلغشت نأ ٌفاخي ناك نم مهنمو

 كدا 1 لا ديدش وم 0 58 ناك نإ وع

 ع

 07 0 نوكيف e هنا نأ فاح

 نأ تيشخ :لاقو واک شاو « ىكبف «يلامب ردكنملا نب رمع ىلإ ثعبو

 مث «يناكبأ يذلا كلف «بيصن هيف ةرخآلل نوكي الف ی عا بلكت

 . ةنيدملا لهأ ءارقف ىلع هب ّقَّدُصَتف «هب رمأ

 بحأ ام : ةعبار تلاق امك « هللا نع اهب اغتشي نأ ىشخي ءالؤه صاوخو

 .السرم سوواط نع ۰٠۰ص «دهزلا» يف دمحأ هاورو (۱)

 . ۳۳۷/۸ «ةيلحلا» يف امك ثراحلا نب رشب وه (۲)

 . ۸٩/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (*)
 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 2.570 ص «دهزلا» يف دمحأ هاور 519/5 .
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 اهناو هللا ليبس يف اهُقفنأ انأو .ًالالح اهرخآ ىلإ اهلوأ نم اهّلك اينّدلا يل نأ
 . نيع ةفرط هللا نَع ينتلغش

 نال زعير N E نعي انقر جزل ٠ «نافيلتس وبا لاو
 .© موؤشم وهف .ٍدلوو ,لامو ٍلهأ نم هل هللا

 الف ا و ةفري ب ميم :نيتقبط ىلع ايندلا يف دهُزلا لهأ :لاقو

 ,ةرخآلا حور اهيف هل حف ءاهيف دز اذإ نم مهنمو «ةرخآلا حور اهيف هل ٌحتفُي
 . هللا عيطيل ءاقبلا نم هيلإ ٌبحأ ٌءيش سيلف

 نم دهاّزلا امْنِإ ءاهنم حارتساو ءاينّدلا مومه ىقلأ نم دهازلا سيل :لاقو
 .«ةرخآلل اهيف بعتو ءاينّدلا يف هَر

 هللا بلطل غّرفتيل ءاهب لاغتشالا نم بلقلا غيرفت هب داري اينلا يف دهُرلاف

 نم تسيل ٌرومألا هذهو «هئاقل ىلإ قوشلاو «هب سنالاو .هنم برقلاو « هتفرعمو
 و الا مكاين نم يلإ َبّيح» :لوقي لي لا ناك امك اين
 يف اذك هاندا نم هيلإ ت چ امم َةالَّصلا 3 / «(ةالصلا يف ينيع ص

 مكاين نم ّيلإ يا :امهريغ يف عقو هنظ ذأو ««يئاسنلا»و «دنسملا»

 وا اينذلاو : ثيدح كلذل وشو اللا 2 ةالصلا لخدأف « ' 229 (ثالث

 .؟6/47/9 «ةيلحلا» )١(

 ) )۲«ةيلحلا» ۹/۲۹٤ .

 ) )۳«ةيلحلا» ۹/۲۷٤ .

 )٤( «ةيلحلا» ۲۷۳/۹ .

 )٩( هجيرخت مدقت دقو « حيحص ص۲٣٤ .

 فاضت يتلا ايندلا لهأ رومأ نم تسيل ةالصلا نأل « ىنعملل ةدسفم ةذاش ةظفل يه لب (7)

 نباو يقارعلاو ميقلا نبا هيلع هبن ثيدحلا اذه قرط نم ءيش يف درت مل اهنإ مث ءاهيلإ

 ۱١١/۳ «ريبحلا صيخلت»و ء١/١١٠ «داعملا داز» رظنا « يواخسلاو رجح

 . ١۱۸ص «ةنسحلا دصاقملا»و
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 هام نبا جرح ءاملعتم وأ اقلاع وا «هالاؤالمو للا نكذ الإ اهي اه نوسعلم

 هجو ريغ نم هوحن يورو . (” ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم هنّسحو , يذمرتلاو
 .للصتمو السرم

 ٌنوعلم ةنوعلم ايندلا» :لاق ًاعوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم “” يناربطلا جرخو
 ًاضيأ هجّرخو ءًافوقوم © اينّدلا يبأ نبا هجّرخو . «هللا هجو هب ّينَتبا ام الإ اهيف ام
 ,ةمايقلا موي اينّدلاِب ىَتوُي» :لاق «هعفر هارأ ,ةدابع نع بشوح نب رهش ةياور نم
 . راّنلا يف اهرئاس اوقلأو لجو رع هلل ناك ام اهنم اوزيم :لاقيف

 ملعلا لإ ,هنع عشت اهّنأل هللا نع ُةَدَعِبُم : يأ ,ةنوعلم اهيف ام لكو اينلاف
 امم هالاو امو هللا ركذو ءهاضرو هبْرُق بلطو «هتفرعم ىلعو « هللا ىلع ُلاّدلا عفاثلا
 وقتي نأب هدابع رمأ امْنِإ هللا َّنِإف ءاينّدلا ّنم ٌدوصقملا وه اذهف هللا نم ُبرَقُي
 نأ هاوقت ٌّقح هللا ىوقت ءدوعسم نبا لاق امك «هرکذ ماود كلذ مزالو .هوعيطُيو

 :تفارطلاز چا كلذكو «هركذل ة ةالصلا ماقإ هللا عرش او ۵ ىسني الف رکذی

 ,ةمومذملا اينّدلا ّنم سيل هلك اذهف ءاهيف هلل ًاركذ مهرثكأ تادابعلا لهأ ُلضفأو

 )١( هجام نباو «(۲۳۲۲) يذمرتلا هاور ) »)41١7يذمرتلا لاق امك نسح هدانسإو .

 «ديناسملا عماج» يف مامإلا ةفينح وبأ هاورو  V۲/۲ءىناه مأ ثيدح نم .

 .رباج ثيدح نم ٩۰ /۷و ۱۵۷/۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو
 ءرجاهملا نب شادخ هيفو : يمثيهلا لاقو ۲۲۲/٠١ «عمجملا» يف امك «ريبكلا» يف (۲)

 «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا همجرت هنأ عم هللا همحر لاق اذك .هفرعأ ملو
 هركذو «ًاميقتسم هثيدح ىرأ .لوهجم خيش :لاقف .هنع يبأ تلأس :لاقو ۹/۳
 . ۳۹٤/۲ «ناسللا» يف امك «ءافعضلا» يف يدزألا

 . (5) «ايندلا مذ» يف (۳)

 .رفكي الف ركشيو « ىسني الف ركذيو « ىصعي الف عاطي نأ : همامتب هصنو «هنع حيحص )٤(
 «ريبكلا» يف يناربطلاو .(7847)  (اله75) «نايبلا عماج» يف يناربطلا هاور

 . يبهذلا هقفاوو 2544/7 مكاحلا هححصو «(۰۲٩۸)و (۸۰۱)
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 نجلا تقل اًمو» : ىلاعت لاق امك ءاهلهأو ايلا داجيإ نم ٌدوصقملا وهو

 ٠١[. :تايراذلا] «َنودُمْعَيل الإ ٌسنإلاو
 تادابعلا هذه نم اينّدلا يف ااا ةفرصلاو ءاهقفلا نف فئاوط یظ دقو

 دبعلا ظح نجلا ميعن نل : اولاق < ءميعنلا نِ ةنجلا يف دجوُي اًمم لضفأ

 او بد طحت الا ٌقحو ّبرلا ٌقح اينّدلا يف تادابعلاو

 ريخ لف ةنسحلاب َءاَج نمو :هلوق يف نيرسفملا ّنِم ريثك لوق مهظلغ يوقيو
 .اهنم ًاريخ ٌءيش سيلو هللا الإ هلإ ال : ةنسحلا :اولاق [84 :لحنلا] «اًهْنم

 اهببسب ٌريخ هل : يأ ٌريخ اهنم هلف :دارملاو ,ريخأتلاو ميدقتلا ىلع ٌمالكلا نكلو
 . اهلجألو

 نم ريخ ةرخآلا نأ ةنسلاو باتكلا صوصن هب تءاج ام قالطإ ُباوّصلاو
 دنع انك :لاق ءِداَّدش نب دروتسملا نع ”«مكاحلا حيحص» يفو .ًاقلطم ىلوألا
 ,ةرخآلل غالب ايندلا امنإ : مهضعب لاقف «ةرخآلاو اينذلا اوركاذتف لي ّيبنلا

 اهيف ةرخآلا : مهنم ةفئاط تلاقو . ةاكّرلا اهيفو ةالّصلا اهيفو «لمعلا اهيفو

 امك لإ ةرخآلا يف ايندا ام» : اإ هللا لوسر لاقف هللا ءاش ام اولاقو ءةنجلا
 اذهف ,هاينّدلا وهف «هنم جرخ امف «هيف هعبصأ لخدأف «ٌميلا ىلإ مكدحأ يشمَي

 .لامعألا نم اهيف امو ءايندلا ىلع ةرخآلا ليضفتب صن

 دوصقم ملعلاو «لمعلاو معلا يف ذ وه امنإ اينّدلا لامك نأ : كلذ هجوو

 هلصأ ملعلا إف ؛ ءهيلإ اينّدلا يف امل ًةبسن ال امب ةرخآلا يف فعاضتي « لامعألا
 ءانايع ربخلا ر ريصيو ءُءاطغلا ٌفشكتي 0 يفو «هتافصو هئامسأو هللاب ملعلا

 اذه نيأف ده وشل ةيؤر هاب ةفرعملا ر ريصتو «نيقيلا نبع نيقيلا ملع ريصيو

 ؟ايندلا ىف امم

 .ًارصتخم (”)ت 50١ ص مدقت دقو , يبهذلا هقفاوو هححصو )۱( ٤/۳۱۹«
 3 ٠١



aa O AD SERENE 
 هركذب اهريونتو للاب بولقلا ٌلاصتا : يناثلاو . ةدابعلاب اهّدكو ,ةعاّطلاب حراوجلا .

 دنع هلل دوجسلاب اومه اذإ مهنأ يوُر اذهلو «ةنجلا لهأ نع َمْفُر دق ٌلٌوألاف

 .ةدهاجم راد يف متسل مكنإف مكسوؤر اوعفرا : مهل لاقي مهل هيلجت

 الو ءاهمتأو ءوُجولا لمكأ نلغ ةلجلا لهأل لصاحف يناثلا دوصقملا امأو

 ام ىلإ لاصتالاو سنالاو ٍبْرَقلا فئاطل نم اينلا يف مهبولقل لصح امل ةبسن

 هللا برقب مهغامسأو مهراصبأو مهنولق معنتتف ا ةرخآلا يف هنودهاشي

 عمجلاك < اينّدلا يف تاولّصلا تاقوأ يف اميس الو همالك عامسو .هتيؤرو

 تقو يف ًايشعو ةركب نيترم .موي لک مهل كلذ لصحي مهنم نوبّرقملاو ,دايعألاو

 "” مهبر نوري ةنجلا لهأ ن أ لكي ببنلا ركذ امل اذهلو ءرصعلا ةالصو حبصلا ةالص

 00 ريس ا هيا ل

 "ا 0 مهنع علمتني ال نآرقلا النو ركل

 ذل نيأف ءاينُدلا لهأل درابلا ءاملاك «ةّنجلا ٍلهأل هللا الإ هلِإ ال : ةنييع نبا لاق

 . ةئجلا 00 يف نيفراعل ركل

Eةنجلا يف اهلوق ىلإ يقم لع دا اينّدلا د ناف  

 . ةنجلا لهأ هب صتخي يذلا هجولا ىلع

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هاورف ءةباحصلا نم دحاو ريغ نع يور ةيؤرلا ثيدح )١(

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم هاورو «.(18*) ملسمو 1/494(2) يراخبلا

 دمحأو )۲٠٥٤(« يذمرتلاو )٤۷۲۹(« دواد وبأو «(1۳۳) ملسمو )٥٥٤(« يراخبلا
 دمحأو «(۱۸۲) ملسمو )۷٤۳۷(« يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نمو 4

 )758659١(. يذمرتلاو «(5ا/٠) دواد وبأو . ۷/۲
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 هئامسأو هللاب ملعلا ليصانت نه ةنجلا لهال ٌلّصحي يذلاف کو

 ههنُك نع ٌريبعتلا ٌنكمي ال رأوه «هركذ ةَّذلو هتدهاشمو هبرق نمو «هلاعفأو هتافصو

 ٌنذا الو كاز عال ا وغلب «ههجو ىلع هوكردي مل اهلهأ نأ ءاينّدلا يف

 ام ٌريخ انمرَحَي ال نأ لوؤسملا ىلاعت هللاو ,رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس

 قيما کرو د انادنع اف ركب هذفع

 م 9 ' 4 4
 لدي ثيدحلا اذهف ««هللا كبحي ايندلا ىف دهزا» :ثيدح حرش ىلإ عجرنلو

 ل ا نب لاق ا ماا ي هنأ نأ قلع
 هيلع لجو رع هللا انّيحُي ًادحاو لمع انمّلع .هللا حور اي : مالسلا هيلع ىسيعل

 . لجو رع هللا مكبحي اينّذلا اوضغبأ : لاق

 ك :لاق امك .ةرخآلا ىلع اهُرْؤيو اينّدلا بحي نم ىلاعت هللا مذ دقو
 َنوُبحّيَو» :لاقو ۲۰-۲٠[« :ةمايقلا] «ةرخآلا َنوُرَذَيو .ةلجاعلا َنوُبحت لَ
 : تايداعلا] يدش وَلا بحل هلإو» : لاقو ل :رجفلا] امج ابح لاملا

 اخت ال نم 0 ىلع لد اينذلا ٌبحأ نم نم مذ اذإف «لاملا ٌبح دارملاو 4

 . اهكرتيو اهضفري لب

 : لاق كك ا : نع « ىسوم يبأ نع «نابح نبا حيحص»و «دنسملا» يفو

 ىلع E هانا رضأ ةترخأ ٌبحأ نمو هترخأب رضا اينُد ٌبحأ نم»

 . ۱۲ ىنفي ام

 : لاق هك ّيبنلا نع «تباث نب ديز نع (هجام نبا ننس»و «دلسملا» .يفو

eنم هتأي ملو .هينيع ْنيِب هرقف لعجو 1 أ هيلع هللا قرف هالا  

 ىف هانغ لعجو ىهرمأ هل هللا عمج هتين ةرخآلا تناك نمو هل بتك ام الإ اينّدلا

 )١( دمحأ هاور ٤ / .۲۱۲هعاطقنال فيعض وهو «(۷۰۹) نابح نباو .
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 اورم نينا كيال نم 69 ىرلار 000 ةمغاري يهر ادنذلا ةتأو#ةئلق

 يطع لك كار ايدل دس يات دلال ا نا بددج ماك نم ۰

 .©للسرم نسحلا نع يورو ًاعوفرم يورو

 ,(© هبلق نم ةرخآلا ب جرخ رسو اينّدلا ٌبحأ نم : نسحلا لاق

 ام رذقب نازيملا يتفكك بلقلا يف ةرخآلاو اينّدلا : : هللا دبع نب نوع لاقو

 .«ىرخألا ٌففخت امُهادحإ ٌحجرت

 امهادحإ ىضرأ نإ :ناتأرما هل لجرك ةرخآلاو اينّذلا انا تهور لاو
 . ”ىرخألا ظا

 لاق ا ئاوا هللا ءايبنأ ا 0 يف 2 لاح 0

 0 6 هجرخ 0 0 5 متنأو ايلا

 )١( هجام نباو « ۱۸۳/۰ دمحأ هاور )4٠١5(« «ریبکلا» يف يناربطلاو )٤۸۹۱( ؟هزو 49(,

 نابح نبا هححصو )1۸۰٩( .

 نابأ نب ديزي هيفو «(559) «دهزلا» يف هدنع وهو ” يرسلا نب دانه نع (؟5476) مقرب (۲)
 . مدقتملا تباث نب ديز ثيدحب ىوقتي هنكل .فيعض وهو .يشاقرلا

 خيش مزجو ءالسرم يرصبلا نسحلا نع )٠١6١1( «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هاورو (۳)
 لوق نك هنأ ديو «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هنع هلقن اميف ةيميت نبا مالسإلا

 . هنع هللا يضر بدنج

 )٤( يروثلا نايفس نع هلثم 77؟/١٠١و ۷۹/۷ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ىورو .

 . 761١/85 «ةيلحلا» (ه)

 . (۷) «ايندلا مذ» (5)

 .*16/ ٤ مكاحلا ًاضيأ هاورو (۷)
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 باحصأ نم ًاداهجو ةالصو ًاموص ٌرثكأ متنأ :هباحصأل دوعسم نبا لاقو
 مكنم َدهزأ اوناك :لاق ؟كلذ فيكو :اولاق .مكنم ًاريخ اوناك ْمُهو لَو دمحم
 .)ةرخآلا يف مكنم ٌبغرأو ايندلا يف

 هّنِإ مكل ٌنفلحأل ,مكٌدهزأ هنأ ٍلجر ىلع يل مُتفلَح ْنْيَل : ءادرّدلا وبأ لاقو
 :لاق اب ريغ نمش لوشر اي": اولاق لاف نسحلا نع یورو مكريخ

 . ًادج لوطي بابلا اذه يف مالكلاو “” «ةرخآلا يف مكبغرأو ءاينّدلا يف مكُدهزأ»
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيافك هيلإ انرشأ اميفو

 نيالا ل تج او الا يدنا يامي هلا اا علا

 نكت سانلا يديأ يف امم سایا» :لاقف اجر ىّصو هنأ ل ّيبنلا نع يورو

 1 . هريغو  يناربطلا هجّرخ «ًاينغ

 هزعو «ليللاب همايق نمؤملا فرش» :اعوفرم دعس نب لهس ثيدح نم ىوريو
 . ٍسانلا نع هثانغتسا

 ملام كّنوُمركي سانلا ٌلازي ال وأ «سانلا ىلع ًاميرك لازت ال : نسحلا لاقو

 ةبيش يبأ نباو )۱۷١(« «دهزلا» يف كرابملا نباو ,(هاله) «دهزلا» يف دانه هاور )١(

 . ٠٠١/٤ مكاحلا هححصو 15/1١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۳

 )٠١87١(. «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا هاور «فيعض (۲)

 هيف : يمثيهلا لاق . 785/٠١ «عمجملا» يف امك دوعسم نبا ثيدح نم «طسوألا» يف ()

 . كورتم وهو « يلجعلا دايز نب ميهاربإ

 هححصو )٠١١(« «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو ٠٠۳/۲ «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاور )٤(

 اذلو «فيعض وهو «ناميلس نب رفاز هيف نأ عم يبهذلا هقفاوو ٤ /۳۲٤-۳۲٠. مكاحلا

 «ةريره يبأ ثيدح نم ۳۸۲ «ءافعضلا» يف يليقعلا هاورو «بيرغ : ميعن وبأ لاق

 .دنسم لصأ هل سيلو «مهلوق نم هريغو نسحلا نع ىوري اذه :لاقو
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 ‹كثيدح اوهركو .كب اوفختسا ,كلذ َتلعف اذإف .مهيديأ يف ام طاعت
 , 7 كوضغبأو

 اًمع ةفعلا :ناتلصتح هيف قزوكي تح لجرلا لكي ال ياشلا تأ لاق
 .© مهنم نوكي اًمع ٌزواجتلاو «سانلا يديأ يف

 «ىنغ سأيلا ْنِإو «رقف عمطلا نإ :ربنملا ىلع هتبطخ يف لوقي رمع ناكو
 تع ا يتلا نم سا ناسنالا نإ

 «بعك اي :لاقف «رمع دنع رابحألا بعك ّيقل مالس نب هللا دبع نأ يورو

 بولق نم ملعلاب بهذي امف :لاق هب نولمعي نيذلا :لاق ؟ملعلا تابرأ نم

 ٌبلطتو 2« سفنلا هرو ‹عمطلا هبهذي : لاق ؟هولقعو هوظفح ذإ دعب ءاملعلا

 . 0تقدص :لاق «سانلا ىلإ تاجاحلا

 سانلا E رمألاب اب ّيبنلا نع تيداحألا ترثاكت دقو

 لاملا لال ؛ هوضغبأو هوهرك < مهيديأب ام سانا لأس نمف «مهنع ء ءانغتسالاو

 .كلذل 0 ا «مدآ ينب سوفنل ٌبوبحم

 ا أ يربو هيلع تالا لإ يريد نسانأرا

 0 م ع ف « مكيلع اهنم

 . ةلواطتم ٍنامزأ نم كلذ طاق ىوطنا دقو «مدا ينب

 هنومركيو هنوبحي مهّنإف «مهنع ٌفعو «سانلا يديأ يف اميف دهز نم امأو

 . ۲٠/۴ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور )١(

 . ٠/۳ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 . ٠٠/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو ء۷١1ص «دهزلا» يف دمحأ هاور (۳)

 .ًارصتخم ۸/۲ «هلضفو ملعلا نایب عماج» يف ربلا دبع نبا هركذ )٤(
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 ؟ةيرقلا هذه لهأ ديس نم :ةرصبلا لهأل ٌيبارعأ لاق امك « مهيلع هب دوسيو كلذل
 وه ىنغتساو «هملع ىلإ سانلا جاتحا :اولاق ؟مهداس امب :لاق «نسحلا :اولاق
 :اهلهأو ايندلا فصو يف فلسلا ضعب لوق ّنسحأ امو «مهايند نع

 اهُباذتجا نهمه ٌبالك اهيلع ی ب الا وف انفو
 اهلك كتعزان اهبذتجت نإو اهلهأل ًاَمْلِس تنك اهبتجَت نإف
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 نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 الو َرَرَض آلو : لاق هي ّيبنلا 93 ,هنع هلا يضر يردخلا ٍديِعَس يبأ ْنَع

 كلام اورو ءًدنسُم امهريغو ينطقرادلاو هجام نبا هور ُنَسَح ثيدح ارض

 ابأ ٌطقسأف السر كي ثلا نَعهيبأ ْنَع ,ىبحي نب ورْمَع نع ءأطوملا» يف

 .20 ضعَبب اهضعَب یوم ٌقرْط هلو ,ليعس

 مكاحلاو ينطقرادلا هجرخ امنإ «هجام نبا هجرخي مل ديعس يبأ ثيدح

 نع « يدرواردلا انثدح « ةعيبر نب نامثع نب دمحم نب نامثع ةياور نم يقهيبلاو

 للك ّيبنلا نع «يردخلا ديعس يبأ نع «هيبأ نع «ينزاملا ىيحي نبورمع

 لاقو «هيلع هللا قش قاش نمو هللا هّرِض ٌراض نم «رارض الو َررض ال» :لاق

 نع نامثع هب درفت : يقهيبلا لاقو ءملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص : مكاحلا

 نب ورمع قيرط نم ۷٤٥/۲ «أطوملا» يف كلام هاور .هدهاوشو «هقرطب نسح ثيدح (۱)

 . لسرم هنأ الإ حيحص دنس اذهو لكك يبنلا نع « هيبأ نع ينزاملا ىيحي

 .2778/ 85و /VV ينطقرادلا يردخلا ديعس ف ثيدح نم و هاورو

 . A-۷ /۲ مكاحلاو 5 يقهيبلاو

 ينطقرادلاو «(741) هجام نباو *9 دمحأ دنع سابع نبا نع بابلا يفو

1 . 
 ميعن يبأو )۲٠٠١(« هجام نباو 2" 1/7/6 دمحأ دنع تماصلا نب ةدابع نعو

 . ۳٤٤/۱ «ناهبصأ م خيرات» يف

 يف يناربطلا دنع هللا دبع نب رباج نعو 778/4 ينطقرادلا دنع ةريره يبأ + نعو

 . ٠٠١/٤ «دئاوزلا عمجم)و 2785/8 (ةيارلا بصن» يف امك «طسوألا»

 = .(۳۷٠۱)و (۲۷۰) «طسوألا» يف يناربطلاو .۲۲۷/ ٤ ىنطقرادلا دنع ةشئاع نعو
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 .السرم هيبأ نع ىيحي نبورمع نع «أطوملا» يف كلام هجرخو «()يدرواردلا

 :لاق «ثيدحلا اذه لاسرإ يف كلام نع فلتخي مل :«”ربلا دبع نبا لاق
 «يبيصنلا ذاعم نب كلملا دبع ةياور نم هجرخ مث « ء حيحص هجو نم دنسي الو

 نم هب فدع ام ف ةيحأ مامإلا ناك يدرواردلاو تز e نع

 دعس نب دلاخ لاقو : هلوق ىلع كلام لوف ميدقت يف كش الو «هب أبعي الو .هظفح

 ادنی «رارض الو ررض ال» :ثیدح ّحصي مل : ظفاحلا يسلدنألا

 نب ىسوم انثدح «ناميلس نب ليضف ةياور نم هجرخف «هجام نبا امأو
 هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع نع دلا درب نكي نل اا ىد + ةبقع
 ءدانسإلا اذهب غ فحص امج نم ار ءرارض الو ررض ال نأ ىضق ةي

 ءامهريغو ةعرز وبأو ينيدملا نبا هلاق «باتک نم ا عطل يهو

 هلاق «ةدابع نم عمسي مل فيعض وهو «ةحلط نبا وه :ليق ىبحي نب قاحسإو
 نب قاحسإ هنإ :ليقو .©*عضوم يف ينطقرادلاو متاح يبأ باو ةعرز وبأ .

 . هًاضيأ ينطقرادلا هلاق ,ةدابع نم ًاضيأ عمسي ملو «ةدابع نب ديلولا نب ىيحي

 .(۱۳۷۸) «ريبكلا» يف يناربطلا دنع يظرقلا كلام س ر ةبلعث نعو =

 تناك نإو - يهو «(407/) «هليسارم» يف دواد يبأ دنع السرم نابح نب عساو نعو

 ثيدحلا اهب ىوقتيف ءاضعب اهضعب دشي - بجر نبا ظفاحلا هنيبيس امك لاقم نم ولخت ال

 .ةمثألا نم دحاو ٌريغ هيلإ ىهتنا امك

 هاورف « يبيصنلا ذاعم نب كلملا دبع هعبات لب .هب درفني مل : هلوقب ينامكرتلا نبا هدر )١(
 . «راكذتسالا»و «ديهمتلا» هيباتك يف رمع وبأ هجرخأ اذك ,يدرواردلا نع كلذك

 . ۳۸١ / 4 «ةيارلا بصن» يف امك «ديهمتلا» يف (۲)

 . ۲۳۷/۲ «ليدعتلاو حرجلا» يف امك (۳)

 )٤( «نئسلا» يف ۲۰۲/۲ .

 . 1۷/۳ «ننسلا» يف ()
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 ,ةظوفحم ريغ هثيداحأ ةماع :لاقو ." «ءافعضلا» هباتك ىف يدع نبا هركذو

 يبأ نع ثيداحألا هذه یور و «هنم عمسي مل ةبقع نب ىسوم نإ : ليقو

 . فرعي ال شايع وبأو «هنع يدسألا شايع

 «ةمركع نع « يفعجلا رباج ةياور نم رخآ هجو نم ًاضيأ هجام نبا هجّرخو
 هفعض يفعجلا رباجو «رارض الو رض ال» : ةي لوسر لاق :لاق سابع نبا نع

 نب دواد نع «ليعامسإ نب ميهاربإ ةياور نم ينطقرادلا هجّرخو «نورثكألا

 ةمركع نع دواد تاياورو «ةعامج هفعض ميهاربإو «ةمركع نع «نيصحلا
 .ريكانم

 نب هللا دبع نب ةجراخ انثدح «يدقاولا ثيدح نم ينطقراّدلا جّرخو

 ّيبنلا نع «ةشئاع نع «ةرمع نع .لاجرلا يبأ نع ‹تباث نب ديز نب ناميلس

 . هفيعضت يف فلتخم هخيشو «كورتم يدقاولاو «رارض الو «ررض ال» :لاق ذكي

 .ةشئاع نع مساقلا نع ًاضيأ نيفيعض نيهجو نم يناربطلا هجّرخو

 نع قاحسإ نبا نع ةملس نب دمحم ةياور نم ًاضيأ يناربطلا جّرخو

 لك ّينلا نع رباج نع «نابح نب عساو هّمع نع «نابح نب ىبحي نب دمحم
 نكل «ٌبيرغ وهو براقم دانسإ اذهو «مالسإلا يف ٌرارض الو َررض ال» :لاق

 نبا نع ءارغُم نب نمحرلا دبع ةياور نم 2”«ليسارملا» يف دواد وبأ هجّرخ
 . حصأ وهو ءاللسرم عساو همع نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع «قاحسإ

 ءءاطع نبا نع هارأ : لاق «شايع نب ركب يبأ ةياور نم " ينطقرادلا جرحخو

 نعنمي الو «ةرورض الو ررض ال» :لاق لكي ّيبنلا نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع

 . ۳۳۳/۱ «لماکلا» (۱)

 . ۱٩٩ص يتأيسو )٤۰۷(« مقرب (۲)
 . ۲۲۸/٤ «ننسلا» يف (۳)
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 : ءاطع نباو .كش هيف دانسإلا اذهو .«هطئاح ىلع هبشخ عضي نأ هراج مكذحأ

 .ٌفيعض وهو «بوقعي وه

 .هذج نع .هيبأ نع «ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع ْنب ريثك یورو

 . حيحص ريغ هدانسإ :َربلا دبع نبا لاق «رارض الو ررض ال» : لاق هلع ّيبنلا نع

 : هثيدح ضعب يف يراخبلا لوقيو يذمرتلا هئيدح ححصي اذه ريثك :تلق

 وه: لاقو « يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ هثيدح نسحو «بابلا يف ُثيدح حصأ وه

 هثيدح كرتو .مصاع يبأ نبا هنسح كلذكو «بيسملا نبا ليسارم نم ريخ

 اذه ثيداحأ قرط ركذ نم انرضح ام اذهف «هريغو دمحأ مامإلا مهنم «نورخآ

 . بابلا

 دقو لاق امك وعر + نف یر هک اخ خيشلا ركذ دقو

 اهريغ ىلإ تمضنا اذإ : ىنزملا هللا دبع نب ريثك ثيداحأ ضعب ىف ىقهيبلا لاق

 .تيوق ٌفعض اهيف ىتلا ديناسألا نم
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 ذخأي نم هلسرأ وأءرخآ هجو نم دنسا اذإ هنإ : لسرملا ىف «”ىعفاشلا لاقو

 .لبقُي هنإف ءلّوألا ٌلسرملا هنع ذخأي نم ريغ نع ملعلا

 : ينعي - عنقم ريغ لجر نم ُدنسملا ثيدحلا ناك اذإ : يناجزوُجلا لاقو

 «رايتخالا يوذ دنع ةلوبقملا قرطلاب كالا هناكرأ او - هتاياورب عنقيال

 .هنم ىوقأ وه يذلا دنسملاب ضراعُي مل اذإ اذهو هب يفتكاو «لمعتسا

 ررض ال» : ب ُيبنلا لاق :لاقو .ثيدحلا اذهب دمحأ مامإلا ٌلدتسا دقو

 . «رارض الو

 رابک لسرمب كلذ صح دقو «(۱۲۷۷) ةرقفلا ىلإ )٠٠٠٠( ةرقفلا نم «ةلاسرلا» يف )١(

 . نيعباتلا

 .دواد يبأل «ليسارملا» ةمدقم يف لسرملا ثيدحلا نع هتبتك ام رظناو
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 هوجو نم ٌينطقرادلا هدنسأ ثيدحلا اذه : حالصلا نب ورمع وبأ لاقو

 راو ا لهأ ٌريهامج هلّبقت دقو هةست تدخلا يوقي اهعومجمو

 بفيعض ريغ هنوكب ٌرعشب ثر (') اهيلع هقفلا ٌرودي يتلا ثيداحألا نم هنإ : : دواد يبأ لوقو

 . ملعأ هللاو

 هللا ٌراض راض نم» : E ثيدح ًاضيأ ىنعملا يفو

 لاقو .هجام نباو . يذمرتلاو ةراذاوبا هجرخ . «هيلع هللا قاش نمو «هب

 . 0 بیرغ نسح : يذمرتلا

 ۰ ّيبنلا نع .قيدصلا ركب يبأ نع فعض هيف دانسإب «9 يذمرتلا جرخو

 ٠ نب كفوا افزع راع وف نوعلمو ةلآق

 «ةزمه ريغب رارض «ةحيحصلا ةياورلا هذه . «رارض الو ٌررض ال» : لك هلوقو

 لب « ينطقرادلاو هجام نبا تاياور ضعب يف كلذ عقوو «ةزمهلاب «رارضإ» يورو
 رضأو رص ؛لاقي ؛لاقو ةياوزلا هاذه مهضغبا كنا دقو ءأطوملا خسن ضعب يفو

 .اهل ةّحص ال :اولاقو «نورخآ اهركنأو « ىنعمب

 ٠ .باتكلا اذه نم ۴٠ص رظنا (ا)
 :(أ) يفو « يبالودلاو دمحأو يناربطلاو هجام نباو يذمرتلا ةياور يهو «(ب) نم تبثملا (۲)

 هللا قاش قاش نم» :دواد يبأ ةياورو ‹ يقهيبلا ةياور يهو ««هيلع هللا قش قش نم»

 . «هيلع

 دمحأو )۲۳٤۲(: هجام نباو )۱۹٤٩(« يذمرتلاو )۳٣٣٣(« دوادوبأ هاور «هریغل نسح مر

 يف يبالودلاو «(۲۲/)۸۲۹ «ریبکلا» يف يناربطلاو ۰۷۰/۹ يقهيبلاو « 40/8

 ريغ اهنع وري مل «ةمرص يبأ نع ةيوارلا راصنألا ةالوم ةؤلؤل هدانسإ يفو ٠١/١ ٠ «ىنكلا»

 نب سيق: ليقو:« سیف نب كلام : ةمرص: يبأ مسأو :يراصتألا نا نب: نحيي نب دمحم

 . يراصنألا ينزاملا ةمرص

 يف ميعن وبأ ًاضيأ هاورو .فيعض : يأ «بيرغ ثيدح اذه :لاقو :(1441) مقرب (4)
 . ٤٤و 55/١" «دادغب خيرات» يف بيطخلاو «44/* «ةيلحلا»
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 نم مهنمف ؟ال مأ قرف -رارضلاو ررضلا ينعأ  نيتظفللا نيب له :اوفلتخاو
 : ليق مث قرف امهنيب نأ ةوهشملاو «ديكأتلا هجو ىلع دحاو ىنعمب امه :لاق

 يف بفتنم هّسفن ررضلا نأ ىنعملاف «لعفلا :رارضلاو ءمسالا وه ررضلا نإ
 .كلذك ٌّىح ريغب ررضلا لاخدإو ةعرشلا

 نأ :رارضلاو «هب وه عفتني امب ًاررض هريغ ىلع َلْدُي نأ :ررضلا : ليقو

 هب ررضتیو هرضي ال ام عنم نمک هب هل ةعفنم ال امب ًاررض هريغ ىلع لخدی

 . حالصلا نباو ربل | دبع نبا مهنم (ةفئاظ لوقلا اذه حجرو ‹عونمملا

 هب ٌرضأ دق نمب رضي نأ :رارضلاو «هرضي ال نمب ٌرضي نأ :ررضلا : ليقو
 .زئاج ريغ وجو ىلع

 ,قهويقت نارصلاو رر فلا یف امنإ هلك اف لاخ لكبو

 اف اا ىع هنوكل ام[ قطعي رجا ىلع ررعلا لاغدإ امف
 ريغ اذهف «٠ ٍلدعلاب هتلباقم مولظملا بلطيف ا «هتمیرج ردقب

 : نيعون ىلع اذهو «ٌّقح ريغب ررضلا ٌقاحلإ دالا امنإو .ًاعطق دارم

 ال اذهف «ريغلا كلذب ررضلا ىوس ضرغ كلذ يف نوكي ال نأ ا

 : عضاوم يف ةراضملا نع لا نآرقلا يف درو دقو «هميرحتو هحبف يف بير
 اضم ربع نيدو اهب ىصوُي ةيصَو دعب نمل : ىلاعت هللا لاق « ةيصولا يف اهنم
 هللا ةعاطب لمعي دبعلا ناد : عوفرملا ةريره يبأ ثيدح يد از

 الت مث ءهراتلا لخديف «ةيصولا يف اضيف تملا يضحي مث دس َنيس
 ًاران ُهَلْخدُي ةدودح ٌدعتيو ةلوسرو هللا ٍصعي نموإل : هلوق ىلإ # هللا دودح كلت

 . ()هانعمب هريغو يذمرتلا هجرخ دقو ١7-١54[« : ءاسنلا] اهيف ًادلاخ

 يذمرتلاو «(7851) دواد وبأو ۲ دمحأو )١54688(, قازرلا دبع هاور )١(

 وهو .ءبشوح نبرهش هيفو 277١/5 يقهيبلاو )۲۷۰٤(. هجام نباو «(۱۱۷)
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 .©ةيآلا هذه الت مث لن نم ةيصولا يف رارضإلا : سابع ُنبا لاقو

 0 ةثرولا ضعب EEE دوك ا ةيصولا يف رارضإلاو

 نإ» : ب ٌّئبنلا لاق اذهلو .هصيصختب ةثرولا ة ةيقب ٌررضتيف ا هضرف يذل

 .2© (ثراول ةيصو الف هن د يذ لک ىطعأ دق هللا

 اذهلو و و صقنتف ٹلثلا ىلع ةدايزب يبنجأل يصوي نا ةراثو

 . ۳ (ريثك ثلثلاو للا اک ىلا لاق

 الإ هب ىَّصو ام ذفني مل «ثلثلا ىلع ةدايزب ٌّىبنجأل وأ ثراول ىّصو ىتمو

 ةيصولاب ةراضملا دصق نإ امأو «دصقي ملوأ ةراضملا دصق ءاوسو «ةثرولا ةزاجإب

 ا دولا 0 00 هدصقب 10 هتاف «ثلثلاب يدجال

 وأ 00 0007 6-0 لاق کل يف a يف :اهنمو

 (احالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهرب 3 نهرو ؛ لاقو ل١ : ةرقبلا]

 مآ هتاف 2 رامملا مجاب ضف ناک نم 3 ىلع كلذ لذ YYA] : : ةرقبلا]

۶ 

 ٌقأطي ثالث يف قالطلا رصح لبق مالسإلا لوا ىف : اوناك امك اذھو اذ

 ءاهتلطي مث ءاهعجارب ن اع اقا براق و مث الا

 «كلذ هللا لطبأف ةكسمم الو ةقَّلَطُم ال ةأرملا ٌعديف «ةياهن ريغب ًادبأ كلذ لعفيو

 . تارم ثالث يف قالطلا رصحو

 نبا ىلع ًافوقوم ۲۷۱/٦ يقهيبلاو ء(۸۷۸۷)و (۸۷۷۳) يربطلاو «(٤٤۳)و )۳٤۳(

 . فیعض وهو «مهضعب هعفرو « حيحص هدانسإو « سابع

 . مدقت دقو .روهشم حيحص ثيدح (۲)

 . صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم هجيرخت مدقت دقو هيلع قفتم (۳)
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 ريغ نم اهقّلط مث ءاهتّذع ءاضقنا لبق هت دأرما عار نه نأ ىلإ كلام بهذو

 تنبو ةّدعلا فنأتست مل ءةذعلا ليوطتب اهتراضم كلذب دصق نإ 3 رسم

 ينبت : ليقو دید دغ تاتا «كلذب دصقي مل ن إو ي يضم اه ىلع

 :ليقو «ةياور يف دمحأو .ميدقلا يف يعفاشلاو ,ةداتقو ءاطع لوق وهو ءًاقلطم
 ةفينح وبأو يروثلاو يرهُزلاو ةبالق وبأ مهنم «نيرثكألا لوق وهو ءًاقلطم فنأتست
 . مهريغو ديب وبأو قاحسإو ةياور يف دمحأو  ديدجلا يف - يعفاشلاو

 لجرلا فلح اذإ رهشأ ةعئرأ يلؤملا e لاف ءءاليإلا يف اهنمو

 ىلإ عجرو ءاف نإف ءرهشأ ةعبرأ ةّدم هل تر ا «هتجوز ءطو عانتما ىلع
 تالوق هيفو «كلذ نم نكمُي مل عانتمالا ىلع رصأ ET كلذ ناک ءءطولا
 هنأ : يناثلاو .ةدملا هذه ّيضمب هيلع قطن ين ا :فلخلاو فلل

 هدم نيمي ريغب رارضإلا دصقل َءطولا كرت ولو الطلاب ا إو «ءاف نإف ‹فقوي

RR |وه :اولاقو كلذ يف يلؤُملا ٌمكح هُمكح : انباحصأ  

 تبلط مث ءرذع ريغل رهشأ اوا َءطولا كرت اذإ : مهنم ةعامج لاق ذكر

 :اوفلتخاو ياو ةذملا هذه يف اندنع َءطولا نأ ىلع هاب ههنا قرف ءةقرفلا

 َءطولا كرت اذإ هباحصأو كلام ٌبهذمو ؟ربتعي ال مأ رارضإلا ٌدصق كلذل ربتعي له

 .ةّدملا ريدقت يف مهفالتخا عم .هحاكن حسي هنإف ءرذُع ريغ ْنِم

 كلام لاقف , ىبأف د ارا تبيلطو «رذع ريغ نيرا لاطأ ولو

 قاحسإو .رهشأ ة ةتسسب دمحأ ةردفو «امهنيب مكاحلا 00 :قاحسإو دمحأو

 . نيتنس ّيضمب

 «هدلوب هل دووم الو اَهدّلوب ةدلاَو ٌراضت ال» : ىلاعت لاق ءعاضرلا يف :اهنمو
 77+ :ةرقبلا] «اهدلوب ةَدلاو ٌراضُت ال» : هلوق يف دهاجم لاق ۲۳١۳[« : ةرقبلا]
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 نايفسو يرهزلاو ةداتقو ءاطع لاقو .اهنرحيل هَّعْضرُت نأ همأ عنمي ال :لاق

 وه اذهو «هب ٌقحأ يهف ءاهريغ هب ىضري ام تّيضر اذإ : مهريغو يذلا

 يف تناك نإ :ليقو . جورلا لابح يف Bi تناك ولو «دمحأ نع صوصنملا

 وهو ءاهريغ نم هعاضترا نكمُي ال نأ لإ «هعاضرإ ْنم اهعنم هلف «جوزلا لابح

 هب ٍجوُرلا ٌدصق ناك اذإ كلذ زوجي امنإ نكل ءانباحصأ ضعبو « ٌيعفاشلا لوق

 .اهيلع ررضلا لاخدإ دّرجم ال ,عاتمتسالل ةجوزلا ٌريفوت
 اذإ ةقّلطملا نأ هيف لخدي «[۲۳۳ :ةرقبلا] «هدّلوب هل دووم الو : هلوقو

 اهر دج ارو كلذ لإ اهتناجإ تالا مرآ اهل ةزجاب اعدل عاضرإ كل
 دايز اهلثم ةرجأ ىلع ةدايز تبلط نإف «دمحأ مامإلا صوصنم اذه جوي مل وأ

 ام ىلإ اهنا انألا مزلي مل «لثملا ةرجأب هعضري نم بألا ّدجوو ريك

 دمحأ مامإلا هيلع صن دقو ءةراضملا دصقت اهنأل .تبلط

 ثيدح نم «”دوادوبأ هجرخ «رطضملا عيب نع يهنلا درو دقو عيبلا يف اهنمو
 نضر نام سالا ناف ناي لاقف شالا طخ اا بلاط یب وبأ نب يلع

 «نايبلا عماج» يف يناربطلا هاور هقيرط نمو 2٠١9/١ «دهاجم ريسفت» يف وه )١(

 .(49ا/4)

 . .بلاط يبأ نب يلع انبطخ :لاق «ميعن ينب نم خيش ثيدح نم (۳۳۸۲) مقرب (۲)

 .فيعض هدانسإو )۲۱۰٤(« يوغبلاو ۱۱١/١ دمحأ ًاضيأ هاورو «هرکذف

 : نيهجو نم نوكي رطضملا عيب :۸۷/۳ «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا مامإلا لاق

 .دقعني ال دساف اذهف «هيلع هاركإلا قيرط نم دقعلا ىلإ رطضي نأ :امهدحأ

 هدي يف ام عيبيف «هقهرت ةنوؤم وأ هبكري نيدل عيبلا ىلإ رطضي نأ :رخآلا هجولاو

 اذه ىلع عيابي ال نأ ةءورملاو نيدلا قح يف هليبس اذهف «ةرورضلا لجأ نم سكولاب

 ىتح ةرسيملا ىلإ هل لهمتسيو ضرقيو ناعي نكلو «هلامب هيلع تاتفي ال نأو .هجولا

 مكحلا يف زاج «هجولا اذه ىلع ةرورضلا عم عيبلا دقع نإف «غالب كلذ يف هل نوكي

 ماعلا لهأ ةماع نأ الإ وه نم ىردُي ال لوهجم لجر ثيدحلا اذه دانسإ يفو « ‹« خسفي ملو

 هجولا اذه ىلع عيبلا اوهرك دق
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 اوسنت الو : ىلاعت هللا لاق .كلذب زمؤي ملو هيدي يف ام ىلع ٌرسوملا ضعب

 نع لي هللا لوسر ىهن دقو «نورطضملا عيابُيو [ ۳۷ : ةقبلا] منیب لْضل

 ناك نإ» : ةي هللا لوسر لاق :هيف دازو ,يليعامسإلا هجرخو .رطضملا عيب

yTوبأ هجّرخو «هکاله ىلإ ًاكاله هندیزت الف لاو ‹كيخأ  

 اضيأ ًاعوفرم ةفيذح ثيدح نم هانعمب يلصوملا ىلعي

 .ابر ةرورضلا ٌعيِب : لقعم نب هللا دبع لاقو

 ؟رُه فيك :هل ليقف «ههركف ءرطضملا عيب نع دمحأ لئس :برح لاقو
 ليق :بلاطوبأ لاقو ,نيرشعب ةرشع يواسي ام هعيبتف «جاتحم وهو كئيجي : لاق

 ال السرتسم يرتشملا ناك نإو كلذ هركف ؟ةسمخ ةرشعلاب حبر نإ :دمحأل

 : ةبالخلا :دمحأ لاق .ًاضيأ زجي مل هريثك ٍنبغب هعابف «سكامُي نأ نسحي

 ًامهرد يواسُي ام هعيبي ؛هلثم يف ٌسانلا نّباغتي ال اميف نبغي نأ وهو ,عادخلا

 .كلذب خسفلا ٌرايخ هل تبثي تيكا ی ی م

 ىلإ نمثب ًةعلس ىرتشاف ءهضرقُي نم دجي ملف دقن ىلإ ًاجاتحم ناک ولو
 نالوق هيف اذهف ءاهنمث ذخأيل ,ةعلسلا كلت ٌعيِب هدوصقمو «هتمذ يف لجأ

 نوكي نأ ىشخأ : ةياور يف لاقو «ةياور يف هيف ذمحأ صخرو «فلسلل
 وهو «كلذ ميرحت ىلع فلسلا ٌرثكأف « هل اهعئاب نم ةعلّسلا عاب نإف ؛ًارطضم

 . مهريغو دمحأو ةفينح يبأو كلام ٌبهذم

 ناك نإف « عيبلا يف اهدلوو ةدلاولا نيب ٌقيرفتلا : عويبلا يف ررضلا عاونأ نمو
 ةدلاو نيب قرف نم» :لاق هنأ ل ّيبنلا نع يوُر دقو «قافتالاب مرح ءًاريغص

 يفف «كلب مالا تيضر نإف ء٠« ةمايقلا موي هتّبحأ نيبو هنيب هللا قّرف ءاهدلوو

 ,1655(2)و (۱۲۸۳) يذمرتلاو ٤٤/٥ هن اسال اك حر

 : يذمرتلا لاقو «يبهذلا هنع تكسو ٠٥/۲ مكاحلا هححصو ا ينطقرادلاو

 .لاق امك وهو «بیرغ نسح ثيدح اذه
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 ىلع اذه انركذ امنإو ًادج ةريثك ماكحألا يف ررضلا لئاسمو ,ٌفالتخا هزاوج

 هكلم يف فرصتي نأ لثم < ‹ ٌحيحص رخآ 2آ ا

 عافتنالا نم هريغ عنمي وأ «هريغ ررض ىلإ كلذ ىّدعتيف ل ل عل انف

 .كلذب ٌعونمملا رّرضتيف «هل ًاريفوت هكلمب

 ىلع ناك نإف هريغ ىلإ هررض ىدعتي امب هكلم يف فرصتلا وهو لوألا امأف

 ام قرتحيف «بفصاع 0 يف ارا هضرأ يف حجۇي نأ لثم ءداتعملا هجولا ريغ

 هيفف «داتعملا هجولا ىلع ناك نإو تاشلا هيلعو كلذ ا هنإف «هيلي

 : ناروهشم نالوق ءاملعلل

 . امهريغو ةفينح يبأو يعفاشلا لق هز كلذ نم عنمي ال :امهدحأ

 دوف رولا نش ڊ يف كلاما ةقفاوؤ دمج و ملا : يناشلاو

 ايلاع ًءانب ينبي وأ «هراج ىلع ٌةفرشم يلاعلا هئانب يف هك حتفي نأ :كلذ رّوُص
 نم ةفئاط هقفاوو «دمحأ هيلع صن «هرتسب مْزلُي هنإف «هرتسي الو هراج ىلع فرشُي

 رخال دهتجي :(ةيلحلا» باتك يف مهنم ,””ينايورلا لاق , يعفاشلا باحصأ

 . يف لوقلا كلذكو :لاق .داسفلا دصقو ءٌتئعتلا هل رهظ اذإ 0 «كلذ يف

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع فيعض ٍدانسإب يدع ُنباو يطئارخلا جّرخ دقو
 ءانبلاب هيلع ليطتسي الو» : هيفو اجلا ىج ىف اليوط دخ اعر هدا نع

 . 0 «هنذإب الإ حيرلا هنع بجحيف

 «يعفاشلا ينايورلا دمحم نب دمحأ نب ليعامسإ نب دحاولا دبع نساحملا وبأ وه )١(

 . 1/۹ هريسلا» يف هل مجرتم . ٠١١ ةنس ىفوتملا

 . ۳۰۰ص هجيرخت مدقت (۲)

 ل ۷- :



 رهاظ يف مَن اهنإف ءاهؤام بهذيف راج رثب نم برقلاب ارث ٌرفحي نأ اهنمو
 ءةبالق يبأ ثيدح نم 2” (ليسارملا» يف دواد وبأ جرخو .دمحأو كلام بهذم

 ىلإ لجرلا ٌرفحي نأ كلذو ءرفحلا يف ذو رافت ال اع هللا لوسر لاق :لاق

 . «هئامب بهذيل لجُرلا بنج

 هنإف ءامهوحنو قد وأ ره نم هراج كلمب رضي ام هكلم يف ثدحي نأ اهنمو

 .ةيعفاشلل هوجولا ٌدحأ وهو .دمحأو كلام بهذم رهاظ يف هنم عنمي

 . كلذ وحنو ةثيبخ ٌةحئار هل امك «ناكسلاب ٌرضي ناك اذإ اذكو

 ىلإ هلوخدب ضرألا ٌبحاص ٌرّرضتيو «هريغ ضرأ يف كلم هل نوكي نأ اهنمو
 «هننس» يف دواد وبا جر جرخو «لوخدلا ٌررض هب ٌمفدنيل هتلازإ ىلع ٌرِبجُي هنإف «هضرأ
 تناك هنأ بدنج نب ةرُمَس نع ثّدح هلا يلع نب دمحم رفعج يبأ ثيدح نم

 ةردس ناكف ءهلهأ لل عمو «راصنألا نم ,لجر طئاح يف ,لخن نم« ٌدضَع هل
 ّيبنلا ىتأف « ىبأف .هلقاني نأ هيلإ بلطف OT ٠ هلخن ىلإ لخدي
 قان نأ هيلإ بلطف « ىبأف «هعيب نأ ال ّيبنلا هيلإ بلطف ٠ هل كلذ ركذف للك
 ««راضم تنأ» :لاقف « ىبأف هيف هبغر ًارمأ «اذكو اذك كلو هل هبهف» : لاق « ىبأف

 رفعج يبأ 7 يور دقو ««هلخن ا بهذا» : ٌيراصنألل دلع يبنلا لاقف

 ىلع ناکام ّلك : ُثيدحلا اذه هل ٌركُذ نأ دعب لبنح ةياور يف دمحأ لاق .السرم
 رشتو «ناطلسلا هربجأ الإو باجأ نإف «كلذ نم عنمي ررض هيفو ءةهجلا هذه

 . هل ٌقفرم هيف «كلذ يف هيخأب

 )١( مقرب )٤۰۸(« تاق هلاجرو .

 ) )۲ةلخنلل راص اذإو «لخن نم ديضع» وه امنإ : ليقو «لخنلا نم ةقيرط دارأ :ريثألا نبا لاق

 .ديضع وهف «هنم لوانتي عذج

 ) )۳عمسي مل رقابلا رفعج وبأ « عاطقنا هدنس يفو , 161/57 يقهيبلاو «(”55) دوادوبأ هاور

 .ةرمس نم
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 دبع نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع ةياور نم لالخلا ركب وبأ جرخو
 .لجرل ةلخن هطئاح يف تناك راصنألا نم الجر نأ هيبأ نع سيق نب طيِلَس نب هللا
 عاف كهف 512 وع ل دا ساس ناك نا
 ذخ» : ةلخنلا بحاصل لب ّيبنلا لاقف ءهل كلذ ركذف قلي ّىبنلا ىتأف .طئاحلا
 ينم ذخف» :لاق .هللاو ال :لاق ,«كتلخن َّناكم ًطئاحلا يلي امم ًةلخن هنم
 لوسر هيلع ددرف : لاق « هللاو ال : لاق 2( يل اهبهف» :لاق .هللاو ال :لاق ««نیتنث

 .©هتلخن ناكم ةلخن هيطعي نأ اب ٌّبنلا رمأف , ىبأف ك هللا

 نب دمحم نع قاحسإ نبا ةياور نم “«ليسارملا» يف دواد وبأ جرخو
 طئاح يف قّذَع ةّبابُل يبأل ناك :لاق «ناًبح نب عساو هّمع نع «ناّبَح نب ىبحي

 يف هلثم كيطعأ انأف َكِقْذَع ىلإ يطئاح أطت كّنإ :لاقف ءهمّلكف « لجر
 ,ةبابأ ابأ اي» :لاقف ءهيف لك ّيبنلا ملكف .هيلع ىبأف يع هجرخأو «كطئاح
 ام :لاقف .«هركي ام كبحاص نع فقكاو ,كلام ىلإ اهْرُحف ,كقذَع لثم ذخ
 كلذ ّقوف برضا مث ,هطئاح ىلإ هقّذَع ّلثم هل جرخأف «بهذا» :لاقف «لعافب انأ
 . نارض الو مالسإلا يف رض ال هنإف ,رادجب

 هكيرش ىلع ناك ثيح ةضواعملا ىلع هرابجإ هّلبق يذلاو ثيدحلا اذه يفف
 . ءىراطلا كيرشلا ررض عفدل ةعفشلا باجيإ ُلثم اذهو ءهكرت يف ٌررض هراجوأ

 5 3 2 ؟ 7

 «ةرامعلا ّنِم عنتمملا كيرشلا ىلع ةرامعلا بوجو ىلع اضيأ كلذب لدتسيو

 ركب يبأ نب دمحم ثيدح نم درو دقو «ةمسقلا تَرّذعت اذإ عيبلا باجيإ ىلعو

 حرجلا» يف متاح يبأ نبا هركذو ٠/١/7 «ةباصإلا» يف امك هدنم نبا اهيا و 9

 وه سيلو «يئاسنلا ىلإ ٤٤١/۲ «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نبا هبسنو 780 / ٤ «ليدعتلاو
 . هقيرط نم هدنم نبا هجرخأ امنإو ,.«نئسلا» يف هرأ ملو :«ةباصإلا» يف ظفاحلا لاق . هيف

 )۲( مقرب )٤٩۷(.
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 وه :ركب وبأو “«مسقلا لمتحا ام الإ ثاريملا يف ةيضغت ال» : ًاعوفرم هيبأ نع

 يه : ل ل ل

 دحأ بلطو «هتمسقب ٌرٍرضتي موسقملا نوكل بلا تّرذعت ىتمو .ةمسقلا

 امهريغو ديبع وبأو ٌدمحأ هيلع صن ءُنِمّثلا مسقو ءرخآلا ربجأ ا لا

 .ةمئألا نم

 كلذ ناك نإف هب قافترالاو « هكلمب عافتنالا نم راجلا عنم وهو - يناثلا امأو

 هيلع َحَرطُي نأ لمتحي ال ٍءاو ٌرادج هل نمک .ٌعنملا هلف .هكلمب ٌعفتنا نمب ٌرضي

 مأ عانتمالا هيلع مرحيو «نيكمتلا هيلع بجي لهف «هب رضي مل نإ اّمأو ءٌبشخ

 ٌرضأ نإو ,هكلم يف فّرصتلا ّنم كلاملا عنمي ال :لوألا مسقلا يف لاق نمف ؟ال

 كانه لاق نمو «هنذإ ريغب هكلم يف فرصتلا َّنِم عنملا راجلل :انه لاق «هراجب

 . كلام لوق وهو انهاه عنملا :امهدحأ :نيلوق ىلع انهاه اوفلتخاف «عنملاب

 دج راك يحل مط دعا ٌبهذم وهو «عنملا زوجي ال هنأ : يناثلاو

 ٌدبعو «رذنملا ٌنباو «دوادو روث وبأو قاحسإو ميدقلا يف ٌئعفاشلا هقفاوو «هراج

 . ةنيدملا ةاضُق ضعب نع كلام هاكحو «يكلاملا بيبح نب كلملا

 مكُدحأ ٌنعنمي الد : لاق هلك ّيبنلا نع ةريره يبا نع «نيحيحصلا» يفو

 هللاو «نيضرعم اهنع مكارأ يل ام : ةريره وبأ لاق «هرادج ىلع ةبشخ ٌررغي نأ هراج

 نب قيدص نع جيرج نبا قيرط نم ۱۳۳/۱۰ يقهيبلاو ۲۱۹/٤. ينطقرادلا هاور )١(

 , ىسوم نب قيدصو .نعنع دقو «سلدم جيرج نباو .ركب يبأ نب دمحم نع « ىسوم
 هنع هلقن اميف يعفاشلا مامإلا هفعضو «فيعض لسرم وهف «ةجحب سيل : يبهذلا لاق

 . يقهيبلا

 تومي نأ ينعي :۷/۲ «ثيدحلا بيرغ» يف ةديبعوبأ لاق ,«ةيضعت ال» : لكي هلوقو

 «هيلع ررض كلذ يف ناك « ةمسقلا مهضعب دارأ اذإ هتثرو نيب مسق نإ ًائيش عديو ءلجرلا

 . قيرفتلا : ةيضعتلاو «كلذ مسقي الف :لوقي
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 ٤ مه م ,

 ”كنطب ىلع ولو هب نرمتل : لاقو «هضرأ يف هراج ءام ج .

 رابجإلا روث يبأ ٌبهذمو «دمحأ مامإلا نع ناتياور كلذ ىلع رابجإلا يفو

 هنع هلقن .هضرأ نطاب ىف ینق ىف هارجأ اذإ هراج ضرأ ىف ءاملا ءارجإ ىلع

 . ينامركلا برح

 يبأ نع «نيحيحصلا» يفو ءالكلاو ءاملا عنم ررضلل هعنم نع ىهنُي اممو

 . 2(ألكلا هب اوعنمتل ءاملا لضف اوعنمت ال» هك يبنلا نع ةريره

 4 3 2 ت

 لحي ال يذلا ءىشلا ام « هللا بن اي : لاق الجر نأ («دواد يبأ ننس» ىفو

 :لاق ؟هعنم لحي ال يذلا ءىشلا ام « هللا بن اي :لاق ««ءاملا» :لاق ؟هعنم

 .«كل ٌريخ ريخلا لعفت نأ» :لاق ءهعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام :لاق ««حلملا»

 رانلاو ءاملا : ثالث يف ءاكرش (©سائلا» : لاق هلك ّيبنلا نأ ا فز

 . «الكلاو

 يذمرتلاو )۳٣۳٤(« دواد وبأو «(۱۹۰۹) ملسمو «(۲۷٩٥)و (؟177) يراخبلا هاور )١(

 .(616) نابح نبا هححصو ۰۳۹٦/۲ دمحأو 77(2*ه) هجام نباو «(۱۳۴۳)

 «تاقث هلاجرو ۷/٩ يقهيبلاو ۲-۱۴٣۹ يعفاشلا هنعو ۷٤۹/۲ كلام هاور (۲)

 . يقهيبلا لاق امك لسرم هنأ الإ

 يذمرتلاو )۳٤۷٣(« دواد وبأو )١1977(« ملسمو «(۲٩1۹)و (۲۳۰۳) يراخبلا هاور (*)

 .(5965) نابح نبا هححصو «(۱۲۷۲)

 ام هللا لوسر اي :تلاق ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو ,فيعض هدانسإو «("41) مقرب (5)

 نب يلع هيفو «(541/4) هجام نبا هاور ««رانلاو حّلملاو ءاملا» : لاق ؟هعنم لحي ال يذلا

 . فيعض وهو ناعدج نب ديز

 .«نوملسملا» : ظفلب هريغ هاورو «ديبع يبأ دنع ظفللا اذه (ه)

 = يقهيبلاو 0514/6 دمحأو .(41/1#/) دواد وبأو .۳۷۲ص «لاومألا» يف ديبعوبأ هاور (5)

 5 فل



 ًاقلطم عباّنلاو يراجلا ءاملا ُلضف ٌمَنمُي ال هلأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذو
 aE ازبار لل GT نإ :ليق ءاوس

 ناجم هلذب ٌبوجو دمحأ نع صوصنملاو , مهريغو ديبع يبأو قاحسإو دمحأو

 ةفينح ا بهذمو «عورزلا يقسو «مئاهبلا يقسو لل ٍضوع ريغب

 .عورزلل هّلْذِب بجي ال : يعفاشلاو

 ًايضفُم هعنم ناكو ءًالكلا برقب ناك اذإ وأ ءًاقلطم ُهلذب بجي له :اوفلتخاو
 ام دمحأ مالك يفو « يعفاشلا باحصأو انباحصأل نيلوق ىلع ؟ذاكلا عنم ىلإ

 ٌلذب هّدنع بجي الف «كلام امأو ءالكلا نم برقلاب عنملا صاصتخا ىلع لدي

 ‹ ةيعوألا يف زاحملاك ٌرطضملل الإ هارجمو هعبنم كلمب كولمملا ءاملا ٍلضف

 ا ا

 روم اا لض ا ادم ياس يل بام

 ءاز ا ناار نأ 0 مهؤام بهذ نإ رز لها

 هلهأو مالسإلا ةضيب
 سابتقالا نع يهنلا ىلع ءاهقُملا نم ٌةفئاط ُهَلمحف «رانلا عنم نع يهنلا امأو

 وهو ,راثلل ةيروملا ةراجحلا عنم ىلع لمح نو مند ءرمجلا نايعأ نود اهنم

 اهبحاص ةجاح نع لضف ام لذبو «راثلاب ةءاضتسالا عنم ىلع لمح ولو «ٌديعب

 .دعبي مل «هوحنو ًاماعط اهيلع حضني وأ اهب ءىفدتسي نمل

 . حيحص هدانسإو كك يبنلا باحصأ نم لجر نع = ٠٠١/١

 الكلاو ءاملا : نعنمي ال ثالث» هعفر ةريره يبأ ثيدح نم )۲٤۷۳( هجام نبا یورو

 . حيحص هدانسإو «رانلاو
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 َحلملا ناف ,ةحابُملا نداعملا ّنم هذخأ عنم ىلع لمحُي هّلعلف « حلملا امأو

 يفو «دمحأ هيلع صن «عاطقإلاب الو ءءايحإلاب ُكَّلمُي ال ءةرهاظلا نداعملا ّنم

 هنإ هللا لوسر اي :هل ليقف ءَحلملا اجر عطقأ لي ّيبنلا نأ "”«دواد يبأ نئس»

 . هنم هعزتناف ءّدعلا ءاملا ةلزنمب

 ام ّلعف هدابع فّلكي مل هللا نأ نَرض الد : كك هلوق مومع يف لخدياممو

 هع مهاهن امو «مهایندو مهنيد حالص نافوع ب فيما ام نانو لا كرش
 مهنادبأ يف مهل راض وه ٍءيشب هدابع رمأي مل هنكل , مهايندو مهنيد داسف ُنيع وه

 ٌلَعَجيل هللا ديري اما :لاقو «ضيرملا نع ءاملاب ةراهطلا طقسأ اذهلو ءاضبأ

 ءرفاسملاو ضيرملا نع مايصلا طقسأو ٦[« :ةدئاملا] 4 جرح نم مكيلع

 طقسأو ء[١۱۸ :ةرقبلا] «رَسُعلا مكب ُديِرُي الو َرسُملا مكب هلل ديري :لاقو

 نم ىذأ هب وأ ءاضيرم ناك نمع هوحنو قلحلاك «مارحإلا تاروظحم بانتجا
 هللا لوسرل ليق :لاق اع نبا نع «دنسملا» يفو . ةيدفلاب رمأو ء.هسأر

 ثيدح نمو - ا : لاق ؟هللا ىلإ ت أ نايدألا ا : هك

 هجام نباو (۱۳۸۰) يذمرتلا ًاضيأ هاورو ؛لامح نب ضبا كيال ۹ 6) مقر (1)

 )۲٤۷٥( نابح نبا هححصو )٤٤۹٩۹(.

  ۲۳۹/۱ 0بدألا» يف هلصوو ءرسي نيدلا باب :ناميإلا باتك يف يراخبلا هقلعو

 نّسحو «(0۹) رازبلاو ء(١١١٠١) «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو «(۲۸۷) «درفملا
 دمحأ هاور «هدعب يذلا ةشئاع ثيدح هل دهشيو ١ «حتفلا» يف ظفاحلا هدانسإ

 نم رخآو . 4/7 «قيلعتلا قيلغت» يف ظفاحلا هنسحو « يوق هدنسو ,788و 5

 .دهاوشلا يف نسح وهو )۷۸٦۸( يناربطلاو «7557/8 دمحأ دنع ةمامأ يبأ ثيدح

 يف راجنلا نباو ,«709/1/ «هخيرات» يف بيطخلا دنع هللا دبع نب رباج نع ثلاثو

 . فيعض هدنسو 20/7 (ليذلا»

 نم سماخو . ۱۹۲/۱ «تاقبطلا» يف دعس نبا دنع تباث يبأ نب بيبح نع عبارو

 رجح نباو ۰۳٤١ ص «دهزلا» يف دمحأ دنع ًالسرم هيبأ نع زيزعلا دبع نب رمع ثيدح

 . حيحص ثيدحلاف « حيحص وهو 47/7 «قیلعتلا قيلغت» يف

 5 2 يس



 7 0 ِ ا 5

 . 2(ةحمس ةيفينحب تلسرأ ىنإ» : لاق هلي ّيبنلا نع (ةشئاع

 الجر ىأر : هلك ّيبنلا نأ سنأ نع «نيحيحصلا» يف ام ىنعملا اذه نمو
٤ e 52 نع  

 .هيشم نع نعل هللا نإ » :لاقف ءايشام جحي نأ َرذن هنإ :ليق ‹ يشمي

 .( هّسفن اذه بيذعت نع ٌىنغل هللا نإ» : ةياور يفو «(«بكريلف

 لاقف «تيبلا ىلإ يشمت نأ ترذن هتحخأ ن نأ رماع نب ةبقع نع «ننسلا» يفو

 .©ُبكرَتلف اعيش كتخأ ءاقشب ُمْنصَي ال هللا َّنِإد : لك يلا

 ال :لاق نم مهنمف .ًايشام ّجحي نأ ردن نم مكح يف ُءاملعلا تفلتخا دقو

 لاقو . ٌيعازوألاو دمحأ نع ةياور وهو . لاح ّلكب ٌبوكرلا هلو «ّشملا ُهمزلي
 هزلي هنأ روهشملاو «نيمي ةرافك هيلع : يعازوألا لاقو «ماّيأ ةثالث ٌموصي :دمحأ

 وهو «هيلع َءيش الو ءزجعلا دنع بكري : ليقف «هنع زجع نإف «هقاطأ ن نإ كلذ

 . ٌىعفاشلا يلوق ٌدحأ

 .فلاسلا ثيدحلا يف هجيرخت مدقت )١(

 دواد وبأو )/١6(« يذمرتلاو «(15417) ملسمو «(51701)و (1856) يراخبلا هاور (9)

 .(۳۸۳٤)و )٤۳۸۲( نابح نبا هححصو ۳۰/۷ يئاسنلاو «(۳۳۰۱)

 نم )۲۱۳۲٤( هجام نباو (۳۲۹۳) دواد وبأو ۲۰/۷ يئاسنلاو ١64(.« 5) يذمرتلا هاور ()

 ةيفاح تيبلا ىلإ يشمت نأ ترذن هل تخأ نع ب يبنلا لأس هنأ ءرماع نب ةبقع ثيدح

 رمتختلو بكرتلف ائيش كتخأ ءاقشب عنصي ال هللا نإ» : 86 يبنلا لاقف «ةرمتخم ريغ

 .«مايأ ةثالث مصتلو

 يبأ دنع وه :تلق «سابع نبا نع بابلا يفو «نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

 . (۳۲۹۷) دواد

 :لاق هنأ رماع نب ةبقع ثيدح نم )١1544( ملسمو :(1855) يراخبلا هاورو

 شمتل» : يب لاقف ب يبنلا يتفتسأ نأ ينترمأو « هللا تيب ىلإ يشمت نأ يتخأ ترذن

 . «بكرتلو

 د



 . ةياور يف دمحأو يروثلا لوق وهو «نيمي ةرافك كلذ عم هيلع لب : ليقو

 اا «فلسلا نم ةفئاط هلاق مد هيلع لب : ليقو

 .ةياور يف ٌدمحأو ُتيْللاو

 .ءاطع نع هاكحو . ّيعازوألا نع يورو «تبكر ام ءاركب اش : ليقو

 .تيبلا دنع هتقفن ردقب قّدصتي :ءاطع نع يورو

 . لباق نم جي لب «ُبوكرلا هئزجُب ال : مهريغو ةباحّصلا نم ةفئاط تلاقو

 كلام لوق وهو , يده هيلعو : مهضعب دازو « ىشم ام ٌبكريو «بكرام يشميف

 .ًاريثك هبكر ام ناك اذإ

 «هراسعإ عم هب ُبّلاطُي ال نيد هيلع نم نأ ًاضيأ همومع يف لخدي اممو
 «ٍةرَسيَم ىلإ ةرظنف ةرسُع وذ ناك إو : ىلاعت لاق «هراسيإ لاح ىلإ ٌرَظنُي لب
 ةيآلا نإ :هلوق يف حيرشل ًافالخ ءاملعلا ٌروهمج اذه ىلعو ء[١۲۸ :ةرقبلا]

 فلكي الو ماعلا ظفّللاب اوُدخأ ٌروهمجلاو .٠)ةيلهاجلا يف ابّرلا نويدب ةّصتخم

 جاتحملا هنكسمو هبايثك .ررض هكلم نم هجورخ يف هيلع امم ّيضقي نأ ُنيدملا

 بهذم اذه هلايع ةقفنو هتقفنل هب ةراجتلا ىلإ ٌحاتحي ام الو كلك همداخو «هيلإ
 دمحأ مامإلا

 «نيريس نبا نع (1۲۷۸) «نايبلا عماج» يف يربطلاو )١6104(, قازرلا دبع یورو )١(

 لاق دقو ءرسْعُم هنإ :رخآ لاقف .هبلطي نيد يف لجر هيلإ مصاخو ًاحيرش تدهش : لاق
 ءابرلا يف تناك هذه : حيرش لاقف «ِةرَسيَم ىلإ ةرظنف ةرسُع وذ َّناَك نإو» : ىلاعت هللا
 اًهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرماي هلا نإ :لوقي هللا نإو ءراصنألا يف ابرلا ناك امنإو
 .«لدّعلاب اومُكحَت نأ سالا َنيب متمَكَح اذإو

 ل ° -



 نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 سالا ىَطْعُي ول :َلاَق لكي هللا َلوسَر نأ امهنع هللا يضر ٍساَّبَع نبا نع
 نيِميلاو يعّدُملا ىلع ٌةَنيبلا نكلو مهءامدو موف لاومأ اجر ىعّدال 1

 يف هضعبو ءاذكه ُهَريغو ":يقهيّبلا ُهاور ٌنسح ٌثيدح .«ركنأ ْنَم ىلع
 . «نيحيحصلا»

 نبا نع جيرج نيا ثيدح نم «نيحيحّصلا» يف هاجرخ ثيدحلا اذه لضأ

 ,مهاوعدب سانلا ىطعُي ول» : لاق لي يبنلا نع «سابع نبا نع «ةكيلُم يبأ
 . (297(هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا نكلو « مهلاومأو رلاجر َءامد سان یعدال

 نع < «ةكيلم يبأ نبا نع < , يحمجلا رمع نب عفان ةياور نم ًاضيأ هاجّرخو

 ."هيلع ىعّدملا ىلع َنيميلا نأ ىضق كلي ّيبنلا نأ سابع نبا

 ,تايلكلا ثيداحألا يف هلبق حالصلا نبا هقاس خيشلا هب هقاس يذلا ظفللاو

 . نسح دانسإب يقهيبلا هاور :لاقو
 )١( «هننس» يف ١٠١/ 27617«حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو ١/۲۸۳ .

 نباو ء(۱۹۳١٠) قازرلا دبع ًاضيأ هاورو «(1711) ملسمو :(4087) يراخبلا هاور (۲)
 م0158 1/© يقهيبلاو )١١774(. «ريبكلا» يف يناربطلاو )7871١(, هجام

 )٥۰۸۲( نابح نبا هححصو , 141/7 «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو «١٠/757و

 .(089١6)و

 4/١" دمحأ ًاضيأ هاورو ء«(۱۷۱۱) ملسمو ؛(7558)و (؟54١590) يراخبلا هاور (*)

 يئاسنلاو )١87(« يذمرتلاو 75198(2) دواد وبأو 7١18/5. ةبيش يبأ نباو ,# 97و

 . ۲٣۲/۱۰ يقهيبلاو 2.11/8 يواحطلاو «(۱۱۲۲۳) يناربطلاو 4

 نا



E 2نبا ان ابو ديالا ةياور ف يف  

 ا 08 لا کو هلاوما a َءامد اجر 9 م

 . «بولطملا ىلع نيميلاو

 يبا نبا نع « جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسم انربخأ :7 يعفاشلا ىورو
 لاق ي ىعدملا ىلع ةنيبلاو :لاق هلو هللا لور نأ سابع نبا نع «ةكيلم

 . (هيلع نعذملا ىلع نيميلاو» :لاق هنأ - هتبثأ الو - هبسحأو : يعفاشلا

 بويأ نب نامثع نع ٌيسلدنألا هيقفلا ا

 نبا نع «ةكيلم يبأ نبا نع «سيق نب يزاغ نع  لضفلاب هفصوو - ٌّيسلدنألا

 « یعدا نم 9 نكل» :لاقو «ثيدحلا اذه ركذف دع ّيبنلا نع سابع

 كلام نم عمس « حلاص ٌريبك يسلدنألا سيق نب يزاغو هركنأ نم ىلع نيميلاو
 . ملعأ هللاو جيرج نبا دانسإلا اذه نم طقسو ءامهتقبطو جيرج نباو

 يعدملا ىلع ٌةنّيبلا» :لاق لب ّيبنلا ناب ديبع وبأو دمحأ مامإلا ٌلدتسا دقو

 «هب حتحم ٌحيحص امهدنع ظفّللا َّنأ ىلع لدي اذهو مركبا نم ىلع ويغيلاو

 : لاق «سيق نب ثعشألا نع «نيحيحصلا » يفق , ةريثك ثيداحأ ىنعملا يفو

 ISE ال هللا دج رب يف ةموصخ ٍلجر نيبو ينيب ناك

 : لكي هللا ٌلوسر لاقف < يلابُي الو ُفلحي ًاذإ ل ا اک هللا

 )١( يقهيبلا هقيرط نمو ١٠١/ ,»76017حيحص هدانسإو .

 نسح هثيدح دلاخ نب ٌملسمو )٠٠١٠(« «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو )5(7/181١«

 .دهاوشلا يف

 ۲۱۹/٩-۲۲۰« ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو .(۱۳۸) ملسمو «(۲۳۵۷) يراخبلا هاور (۴)

 يقهيبلاو «(۲۳۲۲) هجام نباو ,(؟895) يذمرتلاو «(٣۲٣۳)و (”3747) دواد وبأو

 .(608485) نابح نبا هححصو ٠/5
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 ««نابضغ هيلع وهو هللا يقل جاف اهبف وه ًالام اهب ٌقحتسي تسي نیمی ىلع فلح نم»
 هللا دهعب ل يذلا نإ : :ةيآلا هذه أرتقا مث كلذ قيدصت هللا 50

 اذل : هلوق دعب ملسمل ةياور يفو . E نارمع لآ] ةيآلا «اليلق اتمت مهنامبأو

 ثيدح نم هانعمب (”ملسم ًاضيأ هجرخو . «0كلذ لإ كل سيل» : لاق .«فلحي

 . للك ّيبنلا نع رجح نب لئاو

 نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع يمّررعلا ثيدح نم (يذمرتلا جرخو

 لغ لاو« يضالمملا نلع لار :هتبطخ يف لاق ءال ىلا نأ ا

 لبق نم ثيدحلا يف فعضي ٌيمزرعلاو «لاقم هدانسإ يف : لاقو «(هيلع ىعَّذَملا

 نع  فعض هيفو - يجنزلا دلاخ نب ملسم ةياور نم «ينطقرادلا جرخو . هظفح

 ثيدح نم ملسم دنع تسيل ةياورلا هذه نإف .هللا همحر فنصملا نم مهو اذه )١(
 .اذه دعب هركذيس يذلا رجح نب لئاو ثيدح نم هدنع يه امنإو « سيق نب ثعشألا

 يقهيبلاو «(1740) يذمرتلاو «("571)و ("14) دوادوبأ ًاضيأ هاورو .(۱۳۹) مقرب (۲)
 .(601ا/4) نابح نبا هححصو ۰

 نب نسحلا نب دمحم قيرط نم ۲۱۸و //١61 4 ينطقرادلا ًاضيأ هاورو «(1741) مقرب (*)

 .بيعش نب ورمع نع .ةاطرأ نب جاجح نع «ينادمهلا ديزي يبأ

 دقو «سيلدتلا ريثك ةاطرأ نب جاجحلاو «ثيدحلا فيعض نسحلا نب دمحمو

 «ةيارلا بصن» يف يعليزلا ظفاحلا هنع هلقن اميف «حيقنتلا» بحاص لاقو «نعنع

 امنإو «بیعش نبورمع نم هعمسي ملو 2. «فيعض ةاطرأ نب جاجح 464

 . كورتم يمزرعلاو « يمزرعلا نم هذخأ
 2117/5 «لماکلا» يف يدع نبا ًاضيأ هاورو «۲۱۸/ ٤و ۱۱۱/۳ «هننس» يف )٤(

 يراخبلا هلاق .بيعش نبورمع نم عمسي مل جيرج نباو .۱۲۳/۸ يقهيبلاو
 نب ملسم قيرط نم ۲۳۱۲/٦ يدع نباو .۲۱۸/ ٤و ۳ ينطقرادلا هاورو

 امك ًاضيأ فيعض دانسإ اذُهو «ةريره يبأ نع ءءاطع نع « جيرج نبا نع يجنزلا دلاخ

 .884/4 «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق
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 : لاق لكي ّيبنلا نع «هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نبورمع نع ‹ جیرج نبا

 ظافحلا هاورو . «ةماسقلا يف الإ ءركنأ نم ىلع نيميلاو «يعّدملا ىلع ٌةنيبلا»

 . السرم ورمع نع « جيرج نبا نع

 يف لاق هنأ ءاي ّيبنلا نع مع نبا نع دهاجم ةياور نم ًاضيأ هجّرخو

 هجرخو «7(ةنيب موقت نأ الإ نيميلاب ىلوأ هيلع ىعّدُملا» : حتفلا موي هتبطخ

 جرخو .(” مالك هدانسإ يفو «صاعلا نبورمع نب هللا دبع نع هدنعو « يناربطلا

 . ةفيعض ةددعتم هوجو نم ىنعملا اذه ينطقرادلا

 :لاق «تباث نب ديز نع .لاله نب ديمح نع ُفاَوّصلا جاجح ىورو

 ىلوأ وه بولطملا نإف «ةبلط لجر دنع ٌبلط لُجَر اميأ» : هلي هللا لوسر ىضق ظ
 ام لاله نب ديمح نأ الإ «تاقث هدانسإو  يقهيبلاو ديبع وبأ هجّرخ .(«نيميلاب

2 

 .2©(ءادهش ريغب» هيف دازو « ينطقرادلا هجرخو «ِتباث نب َديز يقل هنظأ

 ّيبنلا ىلإ نامصخ ءاج :لاق «سابع نبا ثيدح نم “يئاسنلا جرخو
 يكتسي مقأ» : يعّدملل هك يبنلا لاقف ءاقح رخآلا ىلع امهّدحأ ىعّداف ۰ لَ

 :وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحا» :رخآلل لاقف «ةنيب ىل ام « هللا لوسر اي :لاقف

 . (عىش كدنع وأ َكيَلَع هلام

 .لوطم ربخ يف (0445) نابح نبا هححصو ,«718/4-714 ينطقرادلا هاور )١(

 نع «بيعش نبورمع نع «ةاطرأ نب جاجح قيرط نم 7907/٠١ يقهيبلا ًاضيأ هاورو (۲)
 .(7)ت ةفلاسلا ةحفصلا يف هنايب مدقت امك فيعض دانسإ اذهو .هدج نع «هيبأ

 )٣( «يقهيبلا ننس» يف وه ٠ «ينطقرادلا ننس»و 5/5 .

 )٤( «فارشألا ةفحت» يف امك «ىربكلا نئسلا» يف  ۳۹٠/٤دمحأ 5 هاورو ۲٣۳/۱

 «راثآلا لكشم حرش» يف يواحطلاو .(۳۲۷۵) دواد وبأو ۲۸۸و ۱/ ۰۱۸٤هححصو

 يبهذلا هقفاوو .45--/4 مكاحلا .

ACE 



 بعك نب ّيبأل رمع ىلع تباث نب ديز كلذب ىضقو .©)ركنأ نم ىلع نيميلاو
 .9©2 هاركني ملو

 ىلع ةيبلا نأ وه : مالسلا هيلع دواد هيتوأ يذلا باطخلا لصف : ةداتق لاقو

 . ̂ ركنأ نم ىلع نيميلاو « يعّذملا
 0 ,يعدملا ىلع ةنيبلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمج ( : © رذنملا نبا لاق

 اذ د : ينعي (يعّذملا ىلع ةنيبلا» : 00 لاق «هيلع ىعدملا ىلع

 مميت هلوق ینعمو ابيب دو لع عار هنأ «ىعُذا ام

 لا لك قلع اهب دعوي يلع ا هاوي ارق يأ

 ىعّذملاو يعّذملا ريسفت يف ةيعفاشلاو انباحصأ نم ُءاهقفلا فلتخا دقو

 . هيلع

 «نيمصخلا نم هتوكسو ىلخي يذلا وه : يعّدملا :لاق نم مهنمف

 امهنم هتوكسو ىَلْخُي ال نم : هيلع ىعّدملاو

 لصألا فالخ ىلع ًاًيفخ ًارمأ بلطي نم : يعّدملا :لاق نم مهنمو
 .هفالخب اهيلع ىعّدملاو رهاظلا وأ

 «لوخّدلا لبق نارفاكلا ناجورلا ٌملسأ اذإ : يهو ءةلأسم كلذ ىلع اوبو

 قبس لب :ةجوزلا تلاقو .قاب انحاكنف .ًاعم انملسأ :جوزلا لاقف ءافلتخا مث

 يقهيبلاو 7١25و 7١5/4 ينطقرادلاو ۲۱۷/٦ «ةبيش يبأ نبا فنصم» رظنا )١(

0۳/۱۰ . 

 هّبش نبال «ةرونملا ةنيدملا خيرات»و ٠١8/١. عيكول «ةاضقلا رابخأ» رظنا (۲)
 . ۱۳۹/۱۰ (يقهيبلا ننسرو ۷۲-۷٥٩

 . ٠٤١/۲۳ «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نبا هركذ (۳)

 . ٥۷ص «عامجإلا» يف 6

00 



 . هتوكسو ىلخُي نم يعدملا :انلق نإف . خسفتُم حاكتلاف «مالسإلا ىلإ انّدحأ
 ىلخي ال ذإ ؛هيلع ىعّدم هنأل «جوزلا لوق ٌلوقلا نوكيف ,يعّدملا يه ةأرملاف
 ذإ «جوزلا وه انه يعدملاف ا وفا يعدي نم يعدملا :انلق نإو «هتوكسو

 .اهعم رهاظلا نأل ؛ةأرملا ُلوق ُلوقلاف ,رهاظلا فالخ مالسإلا يف نراقتلا

 :ليق دقف «ةعيدولا فلت ىعأا اذإ عّووملاك «فلتلا ىعدا اذإ ُنيمألا امأو
 ٌعدوملا نأل «ةنيب ىلإ جتحي مل امْنإو ءهاعدا ام ُفلاخُي ّلصألا َّنأل  عّدم هنإ
 .هلوق لوب يضتقي نامتئالاو «هنمتئا

 لام هاوعدب ىطعيل «يعدملا وه ةنيب ىلإ جاتحي يذلا يعدملا نإ : ليقو
 ىطعُيل يعدي الف ءُنيمألا اًمأف «ثيدحلا يف كلذ ركذ امك ,مهةامد وأ موق

 در نم هل ٌدب ال لب «كرتي مل «تكس اذإ هنأل هيلع ىعّدم وه لب : لیقو ءًائيش
 ىلإ ةنامألا در ٌنيِمألا ىعذا ولو ؛كرت تكس اذإ هنأل « « عدم عدوملاو «باوجلا

 : يعازوألا لاقو . فلتلا ىوعدك ًاضيأ ٌلوبقم هلوق نأ ىلع نورثكألاف ؛ هنمتت هنمتئا نم

 ةنامألل هضبق تبث نإ : ةياور يف ٌدمحأو كلام لاقو . عدم هنأل «هلوق لبقي ال

 داهشإلا نأب كلذ انباحصأ ضعب هجو ءةنيبلا نودب دلا يف هّلوق لبقي مل ءةنيبب

 «نامضلا هب جيف اط رف هكرت نوكف جاو ةئيبلاب ةنباثلا قرقحلا عفد ىلع

 ىلاعت هللا نأل «ةنّيب نم هل ّدب ال : ك

 .ًابجاو نوكيف هيلع داهشإلاب رم

 وإلا اا فلتخا دقو

 .ًادبأ هيلع ىعّدملا ىلع نيميلاو .أ دبأ يعّدملا ىلع ةّئيبلا نأ :امهدحأ

 اودرطو «يراخبلاك نيئّدحملاو ءاهقُفلا نم ةفئاط هقفاوو «ةفينح يبأ لوق وهو
 « هيلع افا ل ٌفلحي ال :اولاقو «ةماسقلا يف ىتح ,ىوعد لک يف كلذ

 نأ اوأرو ,يعّذملا ىلع نوكت ال نيميلا نأ .نيميو دهاشب ىضقي ال نأ ادار

 هيلع ىعادملا كسلا تناج يف الإ ثركت ال اهنأل «قعدملا ىلع درت ال نيميلا
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 راسي نبش انادح «دیبع نب ٌديعس یور امب ةماسقلا ام ولا
 ءربيخ ىلإ اوقلطنا ٌمهنم ًارفن نأ هّربخأ هنأ ةمثح يبأ نب لهس نع ,ٌيراصنألا
 : هلك ئبنلا لاقف :هيفو «تيدحلا ركذف يتق مهّدحأ اودجوف ءاهيف اوقّرفتف

 ال :اولاق .«نوفلحيف» :لاق ية الام :اولاق ««هلتق نم ىلع ةنيبلاب ينوتأت»

 . ةقدصلا لبإ نم هئم هادوف ُهُمد لطي نأ لب ئبنلا هركف ءدوهيلا ناميأب ىضرن

 ضراعُت ةياورلا هذه نكلو هّمتي ملو ًارصتخم ملسم هجّرخو « يراخبلا هجّرخ
 ركذف ةمثح يبأ نب لهس نع راسي نب ريشب نع « يراصنألا ديعس نب ىيحي ةياور
 لاقف «لهس نب هللا دبع لتقم ةي هللا لوسرل اوركذف :هيف لاقو « ليتقلا ةصق
 هذهو (هتمرب عفديف .مهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ مسقي» : ةا هللا لوسر

 دقو .«نيحيحصلا» يف اهلامكب اهظفلب ةجرخملا ةتباثلا ةروهشملا ةياورلا ىه

 ديب نب ديعس ةياور نم حصأ ٍديعس نب ىحي ةياور نأ احلا ٌةثالا ركذ

 نم مهثيدحب ُملعأ وهو ء ةنيدملا لهأ نم وهو «ظفحأو ملعأو لجأ هنإف «يئاطلا

 .نيّيفوكلا

 اذه يف ديعس نب ىيحيل ديبع نب ديعس ةفلاخم دمحأ مامإلا ٌركذ دقو

 «نويفوكلا لوقي ام ىلع هاور «ءيشب سيل كاذ :لاقو «هدي ضفنف «ثيدحلا

 ملعن ال : ميئاسنلا لاقو .ديعس نب ىبحي نييندملا ثيدح ىلإ ٌبَهْذأ :لاقو

 باتك يف ملسم لاقو «راسي نب ريشب نع هتياور ىلع ٍديبُع نب ديعس َعبات ًادحأ

 لاؤس اهيف رابخألا عيمج نأل .ههجو ىلع ٍديِبُع ْنب ٌديعس هظفحي مل :2"”«زييمتلا»

 لكي ّيبنلا نأ مهرابخأ نم ءيش يف سيلو ءًانيمي نيسمحخ ةماسق مها يلي ّيبنلا

 )١( ملسمو «(۷۱۹۲)و (5خ94)و (51 )و (" 107١و )۴۷۰ ۲) يراخبلا هاور )1559(2

 يذمرتلاو «.(١407)و (50170) دواد وبأو )١577(., هجام نباو «7١؟-5/4 يئاسنلاو

 )۲٦۷۷(« نابح نبا هححصو )59609(.

 ) )۲ص١44-١55.
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 «طلغلاب هيلع يضقي هفالخب رابخألا ٌوطاوتو ,ةماسقلا ديعس كرتو هيلا مهلأس

 نع قارعلا لهأ ةياور هذه :ديبع نب ديعس ةياور يف بلا دبع نبا لاقو
 دنع حصأ مهّلقنو ىدعقأ هب مهو تبثأ هنع ةنيدملا لهأ ةياورو «راسي نبريشُب
 . ملعلا لهأ

 «ثيدحلا يف ةظوفحم يهو «ةماسقلا ةّصق رصتخا ديبُع نب ديعسو :تلق

 يدلل ذأ «هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم "'!ٌئاسنلا جّرخ دقو
 e نيأ نمو :لاضتف :وملتف نم را يدم اش علا راو وي عع

 ؟ملعأ ملام ىلع ُفلحأ فيك : لاق ««ةماسق نيسمخ ٌفلحتف» : لاق ؟نيدهاش

 ىتياور نيب هب ُعَمِحي ثيدحلا اذهف «ةماسق نيسمخ مهنم ٌفاحتستف» :لاق

 هر قتلا CG رك و يدش a وهب

 . ملعأ هللاو ةماسقلا بلط لبق ةنيبلا ركذ ىيحي كرتو «نيعّدملا ةماسق ٌركذ ٌديعس

 نيميلاو دهاشلاب مكحلا ركنأ نم ٌلدتساف «نيميلا عم دهاشلا ةلأسم امأو

 ملكت دقو .22(كلذ لإ كل سيل» : لَك هلوقو “«هنيمي وأ كادهاش» : ثیدحب

 يبأ نع ٌروصنم اهب درفت :لاقو ءةظفللا هذه يف يكلاملا ليعامسإ يضاقلا

 فقت ال ٌةنيبلاو «؟ال مأ هيب كلأ» : هلأس هنإ :اولاقو «ةاوّرلا ٌرئاس هفلاخو «لئاو

 .ٌّقحلا يي ام رئاس ُمعت لب «طقف نيدهاشلا ىلع

 ةححصب يعّذملل نادهشي نيعون لك هيدهاشب ديري نأ لمتحي :هٌريغ لاقو

 عم لُجّرلا ةداهشو «نيلجرلا ةداهش كلذ يف ٌلديف ءٌّنحلا امهب نّيبتي هاوعد
 اقم يعّدملا َناميأ هناحبس هللا ماقأ دقو «نيميلا عم دحاولا ةداهشو < نيتأرملا

 .ناعللا يف دوهشلا

 . نسح هدانسإو ۱۲/۸ (۱)

 . سيق نب ثعشألا ثيدح'نم 14۹4ص هجيرخت مدقت (۲)
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 ل ماعلا ا هب دري 0 «كلذ 9إ كل سيل» :ثيدحلا مامت يف هلوقو

 «ةنيب ريغب هلوق لوقلا نوكي نأ وخز «يعدملا هدارأ يذلا وهو «صاخلا يفنلا

 نكلو» :رخآلا ثيدحلا يف هلوق كلذكو هيلع كلذ ىبأو كلذ نم هعنمف

 لوو «ةداهشلا نع ةدرجملا ّنيميلا اهب ديرأ امنإ هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا
 َءامد لاش ىعّدال مهاوعدب يالا ىطعيول» : هلوق وهو كلذ نعل ثيدحلا

 ُنيميلا يه امنإ ؛هيلع ىَعّدُملا ىلع نيميلا» : هّلوق نأ ىلع ٌلدف «مهلاومأو لاجر
 .ةداهشلا دوجو عم لا ٌنيميلا امأو «ةنيبلا مدع عم ة ةعّرانملل ةعطاقلا

 :قرخأ ةلسب تبث دقو «رخا ٌعون اذهف

 اهّنأو «ةفينح يبأ ةقفاوم دمحأ نع ٌروهشملاف «يعّدملا ىلع نيميلا در امو
 ةياور ىف لاقو ««هيلع عاملا ىلع نيميلا» : ثيدحب دمحلا ناخ ال

 ٌةفئاط كلذ راتخاو افا : هل لاقي نأ دیعبب وه ام : هنع بلاط أ

 ةفئاط نع يورو «ديبُح يبأو يعفاشلاو كلام لوق وهو «باحصألا يرخأتم ّنِم
 .رظن هدانسإ يفو "7 ينطقرادلا هجرخ عوفرم ٌتيدح هيف درو دقو «ةباحصلا نم

 يضقي ال نأ ةلازإلا نإف ءاهعضوم نع نيميلل ةلازإ اذه سيل :ديبعوبأ لاق
 وه ناك «هبحاص نيميب يضرف هيلع اهب يضف اذإ اًمأف ,بولطملا ىلع نيميلاب

 ع و ی و اق ول لآل« كلي هش ولع كالا

 لعجتو «نييعادتملا ىوقأ ٌبناج حجري هنأ :ةلأسملا يف يناثلا لوقلاو
 هنأ هفالخ يف ىلعي وبأ E بهذم اذُه «هبناج يف ٰنيميلا

 ةماسقلاب مكحلا نم اهركذ مَّدقت يتلا لالا هجوتت اذه ىلعو «دمحأ ثبهذم

 تلعَج ثوللاب يوق امل ةماسقلا يف يعدملا ٌبناج نإف «نيميلاو دهاشلاو

 نب قاحسإو «فرعي ال وهو «قورسم نب دمحم هدنس يفو ۲۱۳/٤ «هننس» يف )0(

 . هيف فلتخم وهو «تارفلا
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 يوقف هنإف ءًادهاش ماقأ اذإ يملا كلذكو اهب هل ّمكحو «هبناج یف خلا

 .هل و «هعم فلحف ناچ

 : ناقيرط «يعدملا ىلع ةنيبلا» : هلوق نع باوجلا يف مهل ءالؤهو

 | .ليلدب مومعلا اذه نم صح اذه نأ :امهدحأ

 ىلع :دارملا نأ ماعب سيل «يعدملا ىلع ةنيبلا» : هلوق نأ : يناثلاو

 ىطعي ول» :هلوق يف امك ىوعّدلا ىوس هل ج ال نم وهو ءدوهعملا يعدملا

 هعم يذلا يعّدملا اًمأف ««مهلاومأو موق َءامد لاجر ىعّدال ا لا

 .ثيدحلا اذه يف یاد سيلف «هاوعد قر ا

 دهشو « يعّدملا ىوعد حص نيب ام لک : ةنييبلا نأ مس فلا ف رطل

 ا عم دهاشلاو ةماسقلا عم ثوللاف «هقدصب

 : هّلوق ينعأ ,ةظفللا هذه ةّص يف ُنعطلا وهو «مهضعب هكلس عبار قيرطو

 ىنعدملا" ىلع نيمتلا» هريش تالا امنإ :اولاقو ««يعّدملا ىلع ةنيبلا»

 .«مهلاومأو موق ةامد موق ىعّدال «مهاوعدب سالا ىطعُيول» :هلوقو .«هيلع
 لخديو ويا د ل لاملاو ملا عدم نأ ىلع لد

 لوق الإ هعم سیلو «هثوروم لتق هنأ ,لجر ىلع ىعُدا نم نأ كلذ مومع يف
 اول نوكي الو «كلڏب کک هنأ «نالف ينحرج : کک ٍلوتقملا

 ؛ةايلوألا هعم مسقي 00 مناد ,ةّيكلاملل ًافالخ ءروهمجلا لوق 0

 . مّدلا نوقحتسيو

 درجمب اهُمد حاب ال هاف ءاهّنَعالو هتجوز فذق نم ًاضيأ همومع يف لحديو

 رهاظل «ُيناجزوجلا هلوق راتخاو « يعفاشلل افالخ و ا اهذعل
 «[4 :رونلا] للاب تاداهش عبرا دهشت نا َباذَعلا اهنع ارديو# : لجو زع هلوق

 .«هناعل» :(ب) يف )١(
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 تسبح «نعالت مل نإ :اولاقو «سبحلا ىلع تاذعلا لمح نم مهنم نولوألاو

 .رظن هيفو «نعالت وأ رقت ىتح

 تب ال هنأ ٌروهمجلاف «ىنّرلا ىلع اههركتسا هنأ لجر ىلع ةأرما تعّداولو

aيع لاقو اهم یا ةيكلاملا نم بهشأ لاقو . وي  

 ىلع كلذ تعّداو «ردق CB نجي ر قادصلا اهل :

 اهَّدح يفف «حالصلا ٍلهأ نم كلذب ٰيمرملا ناك نإو .يرعدلا هي یل هس

 .ناتياور كلام نع فذقلل

 دّرجمب اهيف عزانتملا لارمألا يف نامكحي ةيواعم نب سايإو حيرش ناك دقو
 اهاعادت ٍةَره دالوأ يف 2 ىضقو «نييعادتملا دحأ قد ىلع ة ةّلاَّدلا نئارقلا

 يه ناف هذه عم اهقلأ : حيرُش لاق , يتّره دلو يه لوقت هت امهنم لک «ناتأرما

 لاق .اهل سيلف «ترأبزاو تّرهو ترف يه نإو ءاهل يهف تّرطبساو تّردو ترق
 ترعشقا راد زاو «عاضرإلل تّدتما : دیری .,ترطبسا :هلوق :(ةبيتق نبا

 ُنبا هلوق حجرو ءةيعفاشلا نم يماشلا ركب وبأ e و

 احصأ نم ليقع

 «لاومألا ةقرس ىف ةفاقلا لوق ناسحتسا دمحأو يعفاشلا نع يور دقو

 تدسفأ مرا حاف لاق اذإ المخا شروف نبا لقنو «كلذب ذخألاو

 دب ال «عرّرلا يف همدغ ٌرثأ نكي مل نإف رثألا يف ٌرَظنُي «ليّللاب يعرز كُمنغ
 هنأل دمحأ E ةنيبلاب ء ءيجي نأ نم ناو

 ا ةئيبلا نأ , منغلا رثأ ةيؤرب ءافتكالا ىلع امهقافتا ىلع لدي اذهو 2

 هيلع ىععّدا نه لک نأ ىلع لدي «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو» :هلوقو

 )١( «ثيدحلا بيرغ» يف ٥١۷/۲-٥١۸ .
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 :كلام لاقو ءءاهقفلا رثكأ ل لوق اذهو لا هيلع لاف «رکنأف

 1 نم ًافوخ «ةطلاخم عون نييعادتملا نيب ناك اذإ ركنملا ىلع ُنيميلا ٌبجت

 . مهناميأ بلطب ءاسؤرلا ٌءاهفّسلا لّذبتي

 ىعّذملا نكي ملو «هنم قرس وأ «هبصغ هلأ ,لجر ىلع ىَتْدا ول :هدنع

nنب مساقلا نع ًاضيأ يكحو هيلع ىعّذملا فّلحَتسُي مل  

 نإف ةَعبّسلا ةنيدملا ءاهقف نع مهضعب هاكحو «نمحرلا دبع نب ديمحو «دمحم
 كلام دنع يعّدملا ر «كلذب هيلإ راشي ال نّممو «لضفلا لهأ نم ناك

 .هيلع نيمي ال يعدملا نأ ىلع (هيلع عدلا ىلع نيميلا» ::هلوقب اا

 نيركألا لوق وهو «ةّئيبلا هيلع امنإو

  هلعفو ءٌقحب اوُدهش هّدوهش نأ هتنيب عم يعّدملا فّلحأ هن أ يلع نع يورو

 دييغو يربنعلا راوسو « ىليل يبأ ن نباو دوعسم نب ةبتع نب هللا دّبعو « حيرش ًاضيأ

 لاقو .اضي ةيأ يعخنلا نع يورو «يراصنألا هللا دبع نب دمحمو «نسحلا نب هللا

 .كلذ بجو «مكاحلا تارتسا اذإ : قاحسإ

 لاقف « ىلع هلعف دق :دمحأ لاقف .ةلأسملا هذه نع دمحأ مامإلا انهم لأسو

 «دمحأ نع ةياور اذه يضاقلا تبثأف ٠ يلع هلعف دق : :لاقف ؟اذه ميقتسيأ :هل

 من ايلع أل «ٌحصي ال اذهو «ٍّيّصلاو بئاغلا ىلع ىوعُدلا ىلع اهّلمح هنكل

 ةيوقتل ٌنيميلا هذه : نولوقي ءالؤشو «هعم رضاحلا ىلع هتنيب عم يعّدملا فّلح

 ضف تاكو .دحاولا دهاشلا عم نيميلاك لا ةبارتساب تَمْعض اذإ ىوعّدلا

 يضاق ٌيربنعلا ٌراوس مهنمو اأ مهبارتسا اذإ لا

 . ةاضقلا نود ملاظملا يلاول انباحصأ نم ىلعي وبأ يضاقلا كلذ زّوجو «ةرصبلا

 هن ذخار E : عاضّرلا ىلع ةدهاشلا ة ةأرملا يف سابع نبا لاق دقو

 دمحأ مامإلا

 ةّيصولا يف مهتداهشب بايترالا دنع دوهشلا فالحتسا ىلع نآرقلا لد دقو
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 مُكَدَحَأ ٌرْضَح اذإ منی ةداهَش اونمآ يذلا اهّيأ ای : ىلاعت هلوق يف رفسلا يف
 : هلوق ىلإ کر ْنم نارخآ و | مكي لع اوُذ نانا ا ا
 # هللا ةداهَش من الو یر اذ ناک واتم هب يرتشن الرا نإ هللاب نامسقيف»

 دقو +(فلخلا روه دنع اهي لمعلا ع د مل ةيآلا هذهو ء[5١٠ :ةدئاملا]

 ٌبهذم وهو «سابع نباو « يلع اهب ىتفأو «دوعسم نباو « یسوم وبأ اهب لمع
 « مهريغو ديبع يبأو.دمحأو يعازوألاو تايفسو « ىليل يب نباو ّيعخنلاو حيرش
 عم نافّلحتسُيو رْفَّسلا يف نيملسملا ةّيصو يف راّمكلا ةداهش لبقُت :اولاق
 نودب امهتداهشب مكحُي الف «ةداهشلا ليمكت باب نم امهنيمي لهو .امهتداهش
 اهولعج انباحصأو «لمتحم اذهو ؟ةبيرلا دنع راهظتسالا باب نم مأ «نيمي

 .هريغو ىسوم يبأ نع يور ام رهاظ وهو ءًاطرش

 باب نموه دحاولا دهاشلا عم نيميلا نأ ىلإ فلّسلا نم ةفئاط بهذ دقو
 روهظو «هتلادع زورُبل ,دحاولا دهاّشلاب ءافتكالا ٌمكاحلا ىأر نإف «راهظتسالا
 .بلاطلا نيمي نودب هتداهشب ىفتكا .هقذص

 نينتلا ا نا نارخآف امُنإ اًقَحّبسا امُهْنأ ىلع َرْثُع ٌنِإف» سس
 : ةدئاملا] «امهتّداهَش نم أ انُتَداهَسَل هللاب نامسقُيف نايلوألا ُمِهيْلَع ٌقَحتس

 رم لا لا

Eنما عر هاجم لورق تغار ديلا رح  
 .فلسلا

 ىوعد انهاه َتَيوَق دقو «نييعادتملا یر تناج يف نیا نأ كلذ هجوو
 عم نوفلحيو «نيعُدملا ىلع ُنيميلا درتف راّفكلا لا بذك روهظب ةثرولا
 00 عم ةماسقلا يف ءايلوألا ُفلحي امك ,هوعّدا ام نوقحتسيو «ثوللا

 )١( لقعلا فيعضلا لجرلل ليق هنمو ,يرهزألا هلاق ء ةلماكلا ريغ ةفيعضلا ةنيبلا : ثوللا :

 .ةقامح : يأ «ةثول هيفو . ثولأ
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 نيلجر ىلإ ىصوأف «توملا هرضح ملسم لجر يف دوعسم نبا ىضقو

 مدق مث ؛ ءأراقك هتّيصو ىلع دهشأو «لاملا ّنِم هعم ام امهمّلسو «هعم نيملسم

 اودهشف رافكلا مدق مث ؛ةضغب امتكو ءهئرولا ىلإ لاملا ضعب اعفدف «نايصولا

 عفد ام :امهفلحتساف «نيملسملا نييصولا اعدف «لاملا ّنم هومتك امب مهيلع

 رمأ مث «مهتداهش ىلع اوفلحو اوُدهشف افلا اعد مث «هاعفد امم ٌرثكأ امهيلإ
 ىضقف ءاوُفَلَحف ,ٌقح ىراصتلاو ُدوهيلا هب تدهش ام نأ اوفلحي نأ تيملا ءايلوأ

 نبا 00 ا ةفالخ يف كلذ ناكو ,2)هيلع اوفلح امب نييصولا ىلع

 رافكلا دوهشلاو ءايصوألا نيمي نيب لباق هنأكف كلذ ىلع ةيآلا دويعسم

 نو راو: اهعم ارفف نالا ةياهتش رولا عم يقبو ا

 ىضقو «نييعادتملا ىوقأ عم نيميلا لعجف . مهل رامكلا ةداهشب حرت مهبناج

 .اهب

 يعفاشلا لوقك نييمدآلا قوقح عيمج يف فلحتسي له : ءاهقفلا فلتخاو
 E ا لا لا
 فلحتسي ال وأ ؟دمحأ نع روهشملا وه امك هلذب حصي اميف الإ فلحتسي ال وأ

 ؟كلام نع يك امك نيدهاش ىلإ جاتحت ال ىوعد لك يف لإ

 «يلاحب اهيف ٌفلحتسُي ال : لاق نم ءاملعلا نمف لجو رع هللا قوقح امأو

 سوواط لاق هبو «ةاكزلا يف ٌدمحأ هيلع صنو « مهريغو انباحصأ لوق وهو

 : يعفاشلاو ُتِيَللاو كلامو ةفينح وبأ لاقو « مهريغو حلاص نب نسحلاو ييروثلاو

 يبأ نع ١50/٠١ يقهيبلاو )١784377(« ريرج نباو 505"(2) دواد وبأ هوحن یورو )١(

 . يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع ۳٠٤/۲ مكاحلا هححصو «يرعشألا ىسوم

 «ديبع يبأو «قازرلا دبع ىلإ هتبسن دازو 273714/7 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هدروأو

 . هيودرم نباو « يناربطلاو ءرذنملا نباو «ديمح نب دبعو

 5 فض



 «هل ُلحت ال ْنَم َحَوزت نميف يعفاشلا نع يك اذكو «ُفَلحتسي هنإف ءّمهتا اذإ  Emو 0 08 2 2
 : ناركّسلا قالط يف قاحسإ لاق اذكو «هاوعد ىلع ُفْلَحُي هنأ «لهجلا ىعدا مث
 لاق اذكو «هنایسن ىلع فلحي : ىساثلا قالط يفو ‹ لقعي ذاك اه لحي

 ُفلحي : ٌقلاط تنأ : هتأرمال لاق لجر يف هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا

 ٠ .هيلإ ٌدرتو ثالثا هب ٌدارأ ام هنأ

 يردخلا ديعس يبأ نع «يدبعلا ٍنوراه يبأ ةياور نم ٠ يناربطلا جرخو

 Es ا E ناک : لاق

 هللا مسا اورکذا مث ءاهوحبذ مهنإ مهناميأ اودهجا» :لاقف < كو هللا لوسرل كلذ

 ا فيعض نوراه وب او «اوُلكو

 ؟ال مأ نيمي هيلع لهف هلو لبق ثيح نيالا قوس يف نمنؤملا ام

 : ءاملعلل لاوق آه الث هيف

 «قيدصتلا عم نیمی الو «هنامئاب هقّدص هنأل هيلع ٌنيمي ال :اهدحأ

 . يلكعلا ثراحلا نفاذ «مكاحلا ىلع سايقلابو

 ىلع قيمتلاو) : هلوق مومع يف لدي .ركنم هنأل ءنيميلا هيلع : يناثلاو

 رثكأو ؛ ةياور يف كلامو يعفاشلاو ةفينح يبأو ع لوق وهو ««رکنآ نم

 . انباحصأ

 ع

 ةياور يف كلام لوقو E ضن وهو هت نأ الإ هيلغ َنيمي ال :ثلاثلاو

 .نامتئالا ىنعم ٌلتخا دقف «نامتئالا لاح يفانت ةنيرق تماق اذإ امأو

 )١( «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ۳۹۷( «طسوألا» ىف ٤/ ۳تاقث هلاجرو :لاقو .

 .بذكلاب همهتا نم مهنمو ‹«كورتم يدبعلا نوراه ابأ نإف هللا همحر هنم مهو وهو
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 عدا اذإ هدير امنإز ركنا قم ىلع نيمتلاو فلا ىلع ياو: قز
 لوا یف لاف اذهلو هلع هاغذا نمل هلا كيو. هل هاب ام: لحجر قلع

 امأف .«مهلاومأو موق ءامد ٌلاجر ىعٌدال «مهاوعدب سانلا 5 : ثيدحلا

 دب الو لوألا َنِم لهسأ اذهف .هاوعدل ركنم «هسفنل عدم هل سيل ام ىعدا نم

 ىوعُدلا يف اهب ىفتكي ال امب انه بلا َنِم ىفتكُي نكلو يب نم انه يعّدملل
 .ركنملا هسفنل يعّدملا ىلع

 ا ا هو

 نكل «قافتالاب ٍةنيب ريغب هيلإ فد اهنإف ءاهفصو نم ءاج اذإ ةطقللا :اهنم
 لوقك بجي الو ُهْفدِص نقلا ىلع بلغ اذإ ُمفّدلا زوجي :لوقي نم مهنم

 «قباطملا فصولا ركذب اهعفد بجي :لوقي نم مهنمو «ةفينح يبأو يعفاشلا
 . دمحأو كلام لوقك

 هيلع ىلوتساو .هل ناك هنأو ءائيش اهنم يعدي نم ءاج اذإ ةمينغلا :اهنمو
 : هل ليقو دمحأ كلذ نع لسو « هب يفّتكا هل هنأ ُنّيِبُي ام كلذ ىلع ماقأو ,رامكلا
 هعفد ,كلذ ملع نإو «هل هنأ ىلع لدي ٍنايب نم ّدب ال : لاق ؟ةنيب كلذ ىلع ديريف

 «ةرشج : لاق هيبأ نع « عيبرلا نب نيكرلا نع هدانسإب لالخلا ىورو .ريمألا هيلإ
 كلأ :دعس لاقف « يسرف :لاقف ءٍدعس طبرم يف هارف ءرمتلا نيعب سرف يخأل

 اذهو اّيِإ هاطعأف .محمحف هاعدف ُمِمْمَحُيَف هوُعْدَأ نكلو ءال :لاق ؟ةنيب

 هنأ فرع هنأ لمتحيو ؛نوملسملا هيلع رهظ مث ءودعلاب قحل ناك هنأ لمتحي

 .ةطقللاك نوكيف «ةلاضلا باودلا نيب عضوف «لاض

 وبأ لاق «لاملا تيب نم اهّدر بلطو «ةالولا ملظ ملع اذإ بوصغلا اهنمو

 ناك «ةعطاقلا ةنيبلا ريغب اهلهأ ىلإ ملاظملا دري زيزعلا دبع ٌنب رمع ناك :دانزلا

 )١( باغو درش : يأ .
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 قيقحت ُهُفّلكي ملو هيلع اهّدر ا تح اذإ «ريسيلاب يفتكي

 قارعلا لام تيب دفنأ دقلو «سانلا ىلع هلبق ةالولا مشغ غ نم فرعي امل «ةنيبلا

 ًةبوصغملا لاومألا نأ انياحصأ ركذو « .ماشلا نِ اهيلإ لمح ىتح ملاظملا در يف

 يضاقلا هركذ ءةطقللاك ةّفّصلاب اهيعّدم نم ىفتكُي صوصللاو قيرطلا عاطف عم

 . دمحأ مالك ٌرهاظ هنأو «هفالخ يف
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 نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

AEع ر 2  

 مكنم یار نم» : لوقت كي هلا لوسر تعم : لاق يدخل ٍيعَس يبأ ْنَع

 2 عطتسيي مل 3 عطتسُي مل «هديب رفيف اركنم كلذو بلقب ناف هناسلبف نإف ديب هريغيلف اركنم

 . ©0لسم هاور . «ناميإلا فعضا

 «باهش نب قراط نع «ملسم نب سيق ةياور نم ملسم هجّرخ ثيدحلا اذه
 هدنعو دعم يأ ا نع «ِءاجر نب ليعامسإ ةياور نمو «ديعس يبأ نع

 ماقف «ناورم ةالّصلا لبق ديعلا موي ةبطخلاب أدب نم لأ : :لاق فراط تيد يف

 وبأ لاقف «كلانُم ام كرت دق :لاقف «ةبطخلا لبق ٌةالّصلا :لاقف .ٌلجر هيلإ

 .ثيدحلا اذه ىور مث «هيلع ام ىضق دقف ءاذه اّمأ :ديعس ديعس

 نع دوعسم نبا ثيدح نم e جرخف ر هوجو نم هانعم يور دقو

 نويراوح هتّمأ نم هل ناك لإ « يلبق ٍةمأ اللا طارح مام : لاق لَك يبنلا

 فول مهدعب نم فا اهْنإ من 2 «هرمأب نودتقيو عهتلسب نودي ٌتاحصأو

 .نمؤم وهف «هديب مهّدهاج نمف «نورمؤي ال ام نولعفيو «نولعفي ال ام نولوقي

 ءارو سيل «نمؤم وهف «هبلقب مهدهاج ْنَمو «ٌنِمْؤم وهف ؛هناسلب مهدهاج ْنَمو
 . «يلدرخ ُةَّبح ناميإلا ّنم كلذ

 «(40"4)و(50١١) دوادوبأو ه١٠و ٩٤و ١7و ٠١ / دمحأ ًاضيأ هاورو .(49) مقرب (۱)

 «(5 ١ ١")و (١؟ا/ه) هجام نباو 154 يئاسنلاو «(۲۱۷۲) يذمرتلاو

 . (۳۰۷)و )٠5"( نابح نبا هححصو

 410/٠١. يقهيبلاو ٤٥۸/۱ دمحأ هاورو )٥۰(« مقرب (۲)
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 نب رمع نع «ديز نب رباج نع «مره نب ورمع نع ٰيدارملا ملاس یورو
 نم ٌديدش عالي نامّرلا رخآ ىف ذ يتم ٌُبيِصْيَس» : لاق . هك ّيبنلا نع :باطقلا

 يذْلا كلذف 06-500 هللا نيد فرع لُجر الإ هنم وجني ال «مهناطلس

 ٌلجرو «ةقباس هيلع لّوأللو «هب قّدصف هللا نيد فرع ٌلجرو «َقباوّسلا هل تقبس

 نم ىأر نإو «هیلع هّبحأ «ریخب لمعي ْنَم ىأر نإف «تکسف هللا نيد فرع
 «ٌبيرغ اذهو «هئاطبإ يل يذلا كلذف «هيلع هضغبأ «لطابب لمعي
 . © عطقنم هدانسإو

 ناب منيح سف فور يدبعلا نوراه يبأ ثيدح نم يليعامسإلا جرخو

 كلهت نأ ةمآلا: هاه كشوت» :لاق ل ّيبنلا نع رمش وع بعل ارم نع

 ناف «هبلقو هناسلبف هديب نّبج نإف «هبلقبو هناسلبو هديب رکن لجر :رفن ٌةثالث الإ
 .«هبلقبف هديزو هناسلب نبج

 ّبنلا عمس يلع نع «ءىناه نب ريمُع نع يعازوألا ةياور نم ًاضيأ جرخو
 ««ِناسلب الو ٍديِب رّيغي نأ اهيف نمؤملا عيطتسي ال نتف يدعب نوكيس» : لوقي 5

 « هللا لوسر اي : :تلق ,«مهبولقب هنوركتُيو : لاق ؟كاذ فيكو هللا لوسر اي : تلق

 هافَّصلا نم ٌرطَقلا صَقْني امك الإ ءال» : لاق ؟ًائيش مهئاميإ كلذ صقني لهو
 نع تماصلا نب ةدابع ثيدح نم هانعم يناربطلا جّرخو .” عطقنم دانسإلا اذهو
 .©بفيعض ٍدانسإب لي ّيبنلا

 ينعي «هثيدح بتكي : متاح وبأ لاقو .يئاسنلاو نيعم نبا هفعض يدارملا ملاس )١(

 .رمع كردي مل ديز نب رباجو «ةعباتملل

 .هبذك مهضعبو «كورتم لب (۲)

 . يلع نم عمسي مل ءىناه نب ريمع نأل (۳)

 هيف : يمثيهلا لاقو ,. 778/1 «عمجملا» يف امك «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )٤(

 لاقو ,ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق :تلق ءادج فيعض وهو « يشرقلا ديز نب ةحلط

 .هربخب ٌجاجتحالا لحي ال .ًادج ثيدحلا ركنم :نابح نبا لاقو ,كورتم : يئاسنلا
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 فلعل بح ركنملا راكنإ بوُجُو ىلع ابك دال هده أدف
 ناميإلا باهّذ ىلع لد یاد ركن لمف ا ناو

 َنِم هيلع َنوبلغت ام ّلوأ نإ : ٌيلع لاق :لاق «ةفيحجج يبأ نع يوُر دقو
 مل نمف ءمكتتسلأب داهجلا مث مكيديأب داهجلا :داهجلا

 ةلفتسا هالعا لقخف سكت كلا هلق كو :فورعملا هلق فرعت

 نع هني ملو فورعملاب رمأي مل ْنَم َكَلَه :لوقي الجر دوعسم نبا حمسو
 ريشي «(ركنملاو فورعملا هبلقب فرعي مل نم كله :دوعسم نبا لاقف «ركنملا

 هفرعي مل نمف «دحأ نع طقسي ال ضرف بلقلاب ركنملاو فورعملا ةفرعم نأ ىلإ

 : دوعسم نبا لاقو «ةقاطلا بسحب بجي امنإف «ديلاو ناسللاب ٌراكنإلا اّمأو

 هنأ هبلق نم هللا معي نأ ٌريغ هل ٌميطتسي ال ًاركنم یری نأ مكنم شاع ْنَم كشوي

 :لاق هلم ّيبنلا نع «ةريمع نب سرعلا نع «'«دواد يبا ننس» يفو . هراک هل

 ءاهنع باغ نمك اههركف ءاهّدهش نم ناك «ضرألا يف ةئيطخلا تلمع اذإ»

 اههركف « ةئيطخلا َدِهَش نمف ««اهدهش نمك ناك ءاهيضّرف ءاهنع ٌباغ ْنَمو
 اهنع باغ نمو «هديو هناسلب اهراكنإ نع رجع اذإ اهدهشي مل نمك ناك «هبلقب

 نم اياطخلاب اضّرلا نأل اهركني ملو اهراكنإ ىلع ردقو اهدهش نمك ناك اهيضرف
 «ملسم لك ىلع ضرف وهو «بلقلاب ةئيطخلا ٌراكنإ هب توفيو «تامّرحملا حبقأ
 .لاوحألا نم لاح يف ٍدحأ نع ٌطقسي ال

 خيش ريغ نيخيشلا لاجر هناجر ‹ حيحص هدانسإو (8654) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )١(

 يف يمثيهلا هركذو .ةقث ظفاح وهو  يوغبلا زيزعلا دبع نب يلع وهو - يناربطلا
 . حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو ۷ «عمجملا»

 ۱۷/)۳٤٥١( «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو «نسح ثيدح وهو )۲( )٤٣٤٥(«
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 رضح نم» :لاق لك ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ايندلا يبأ نبا جرخو
 (”«اهرضح هئاكف اها ءاهنع باغ نمو «اهنع باغ هئأكف ءاههركف ةيصعم

 ٍ هلبق يذلا ّلثم اذهو

 انو تلاع ىف 016 مسه
 يضر قيّدصلا ركب 7 تيد ف امك ءةردقلا بسحبف ناسللاو ديلاب راكنإلا

 نوردقي مث « يصاعملاب مهيف ُلَمعُي را لاق . ةي يبنلا نع .هنع هللا

 دواد وبأ هجرخ «باقعب هللا مهمعي نأ كشري الإ ءاورّيغي الف ءاورّيغي نأ ىلع
 رثكأ e موق نم ام» : هن هك لاق :لاقو . ظفللا اذهب

 .,(0(هلمعي نمم

 نوكي ٍلجر نم ام» : لوقي لي ّيبنلا ٌتعِمَس ريرج ثيدح نم ًاضيأ جرخو
 لإ :ناوريغي الف هيلع اور نأ نوردقي , يصاعملاب مهيف لمعي موق يف

 اوتو نأ لبق ب باققعب هللا مهباصأ

 ُرعأ مه يصاعملاب مهيف لمعي مون نعام : هظفلو «دمحأ مامإلا هجرخو

 . 27 (باقعب هللا مهمع لإ «ةوريغي ملف ٠ ت نیم راو

 : لوقي لي هللا لوسر ٌبعمس : لاق «ةريمُع نب يدع ثيدح نماضيأ جرخو
 مهو مهينارهظ نيب ركنملا اوري ىتح ةصاخلا لمعب ةماعلا ا هللا نإ»

 يبأ نب ىبحي هيفو ۲٨۸٦/۷ «لماكلا» يف يدع نباو 2755/10 يقهيبلا هاورو )١(

 . مدقتملا ةريمع نب سرعلا ثيدح هل دهشي نکل ,ثيدحلا نيل وهو «ناميلس

 ٠(, هالو (۲۱۹۸) يذمرتلاو ءالو هو ۲/۱ دمحأ هوحنب هاورو )٤۳۳۸(« دوادوبأ هاور (۲)

 .(٥۳۰)و )۳۰٤( نابح نبا هححصو )4٠٠6(, هجام نباو
 )٤۰۰۹(« هجام نباو ,"55و "54و ۳۳و 4 دمحأو ,(4778) دواد وبأ هاور (۳)

 . (017"7)و (۳۰۰) نابح نبا هححصو
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 ةصاخلا هللا بدع كلذ اولعف اذإف «هنوركني الف روك هنآ هرعت ةؤرواف

0 

 0 ل للم ينس :لوقية ينل

 ل مح ادع ذا َنَقَل اذإف ءهّركنُت نأ ركنملا

 ٠ سالا

 يللا ن ا يعش نا ت کام و یا هجرس هان

I Ds. 

 دازو ءدمحأ مامإلا هجرخو . انبهف َءايشأ اني أر هللاو دق :لاقو «ديعس وبأ ىكبو

 َرُكَذُي وأ ا ا قرون ل « لجأ نم برقي ال هنإف» : هيف

 . ۲ ميظعب

 ءا يما نع «ديعس يبأ ثيدح نم هججام نباو دمحا ٌمامإلا جرخ كلذكو

 ؟هسفن اندحأ ٌرقحي فيك هللا لوو ا اولاق ««هّسفن مكدحأ رقحُي ال» : لاق

 : ةمايقلا موي هل هللا لوقف هيف لوقي ال مث «لاقم هيف هيلع هللا ّرمأ یری» :لاق

 تنك ياإ هللا لوقيف « سانلا ةيشخ : : لوقيف ؟اذكو اذك ّيف لوقت نأ كعنم ام

 .©(ىشخت نأ قحا

 «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو )٠١١١(« «دهزلا» يف كرابملا نباو «147/4 دمحأ هاور 4لإ

 نم دهاش هلو !4/ ١ «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو «لوهجم لجر هدانسإ يفو ؛(6١4ه)

 يف يمثيهلا لاق ۳٤۳/٠۷ «ريبكلا» يف يناربطلا هاور «ةريمع نب سرعلا ثيدح

 . تاقث هلاجر : ۷ «عمجملا»

 . (/1754) نابح نبا هححصو )٤۰۱۷(« هجام نباو ۰۲۹/۲۳ دمحأ هاور (۲)

 نباو «(۲۱۹۱) يذمرتلاو ٣٩و ۰٩و ٨۷و ۷۱و ۰٥و ٤٤و ٤٤و 9١و ٥/۳ دمحأ هاور (*

 .(۲۷۸)و (؟ا/ه) نابح نبا هححصو «(٠٠5ا/) هجام

 قيرط نم 4 ٠ يقهيبلاو )٤۰۰۸(« هجام نباو ءالاو ١٤و ۳۰/۳ دمحأ هاور (4)
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 َدّرجم راكنإلا نم هل عناملا نوكي نأ ىلع نالومحم ناثيدحلا ناذهف

 .راكنإلل طقسملا فوخلا َنوُد «ةبيهلا

 نع هاهنأو ٍفورعملاب َناطلَسلا مآ : سابع نبال تلق :ريبج نب دیعس لاق

 مث ,كلذ ثم يل لاقف «تذُع مث ءالف < ,كّلتقي نأ ٌتفخ ْنِإ اولا

 ..ةنيبو كنب اهيقف دهيم ,كلذ ّلثم يل لاقف تدع

 ناطلسلا اذُه ىلإ ٌموقأ الأ :لاقف « ساّبع َنبا لجر ىتأ :سوواط لاقو
 :لاق كمل ذأ :لاق ءةنتف هل نكت ال :لاق ؟هاهنأو هرماف

 : هيف يذلا دوعسم نبا يدع انركذ دقو . الجر ٍلئنيح نكف «دیرت يذلا كلذ

 اذهو «ثيدحلا «ّمؤم وهف «هديب مهدهاج نمف «فولخ مهدعب نم فلخي»

 ةياور يف ثيدحلا اذه دمحأ ُمامإلا ركنتسا دقو .ديلاب ءارمألا ذاهخ قلع لدي
 ىلع ربّصلاب اهيف لكي هللا لوسر رمأ يتلا ثيداحألا ٌفالخ وه :لاقو «دواد يبأ

 صن دقو .لاتقلا مزلتسي ال ديلاب ريغتلا ناب : كلذ نع باجي دقو .ةمئألا رْوَج
 ا ف لان لا :لاقف « .حلاص ةياور يف ًاضيأ ٌدمح ٌدمحأ كلذ ىلع

 لثم «تاركنملا ّنِم هولعف ام هديب ليزُب نأ ديلاب ءارمألا داهجف ٍذئنيحو «حالسلاو

 مل يرتخبلا وبأو « عاطقنا هيف دنس اذهو «ديعس يبأ نع زوريف نب ديعس يرتخبلا يبأ -

 .ديعس يبأ نم عمسي

 نع يرتخبلا يب أ قيرط نم "84/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 4۱/۳ دمحأ هاورو
 ا ا يا علف

 ترم نبورمع نب ديز نع هدانسإب هركذ مث ,ديعس يبأ نع «ةعفشم نع « يرتخبلا يبأ

 .هب .ةعفشم نع «يرتخبلا يبأ نع
 ديعس يبأ نع :لاقف .ه۹/۸ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هركذ اذه ةعفشمو

 يبنلا نع «ديعس يبا نع 2. لجر نع : مهضعب لاقو . . يرتخبلا وبأ هنع ىور «يردخلا

 «. . مكدحأ ُنرقحي ال» : ب

 . هجيرخت مدقت )١(
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 هديب لطبي وأ < ؛كلذ وحنو «مهل يتلا ي ىهالملا تالا ٌرسكي وأ ٍمهرومخ قيري نأ

 نموه سیلو ئاج اذه لکو كلذ ىلع ةردُ هل ناك نإ ملظلا ّنم هب اورمأ ام

 ام ٌرثكأ اذه َّنِإف «هنع ٌىِهْنلا درو يذلا مهيلع جورخلا ّنم الو «مهلاتق باب

 .هدحو رمآلا لتقي نأ هنم ىشخي

 ءامد كفس ىلإ يدؤت يتلا ُنتفلا هنم ىشخيف «فيسلاب مهيلع جورخلا امأو

 هّلهأ يذؤي نأ كولملا ىلع راكنإلا ىلع مادقإلا يف يشخ نإ «معن .نيملسملا

 ريغ ىلإ ىذألا SS غيني مل ا
 يس د ال د هد

 لل ا املا دعا وأ «ّيفنلا وأ «ديقل «ديقلا وأ «سبحلا وأ «طوّسلا وأ «فيسل

 a س7

 . مهريغو قاحسإو

 ناس ل ع فاظل لا د ال كوقلا لآك

 بجي ءداهجلاك ركنملا نع يهو .فورعملاب ٌرمألا :ةّمربش نبا لاقو

 مهيلع بجي الو ءامهنم ٌرارفلا هيلع مريو «نينثالا هيف ٌرباصُي نأ دحاولا ىلع
 .عللُذ نم رثكأ ةرباضم

 كلذب راكنإلا هنع طقسي مل «ءىسلا .مالكلا َعامَّس وأ أ بسلا فاح نإف

 00 , ٌلضفأ وهف «هيلع يوفو ,ىذألا لمتحا نإو دمخ ا هلع صن

eنأ نمؤملل سيل» :لاق هنأ هلك يلا نع ءاج دق سيلأ : هل ليقو اشنا  

 .كلذ نم اذه سيل : لاق هني هل ةفاط ال املا اللا ناهض رب نأ مش لذ

 نع « ةمثيخ يبأ نبا نع «(١ه٠ا/) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ‹ حيحص ثيدح )١(

 نبا نع «رمع نب ءاقرو نع «راوس نب ةبابش نع « ينئادملا ريرضلا وه « ىيحي نب ايركز
 = نأ نمؤملل يغبني ال» : لك هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع «دهاجم نع «حيجن يبأ
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 ديعس ىبأ ثيدح نم ٌىذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هجّرخ ام هلاق ام ىلع لديو 0 1 م

 .©”«رئاج ٍناَطلّس دنع لدع ُةملك داهجلا لضفأ» :لاق لب ّيبنلا نع
2 0 1 

 , 9ةماما ىبأ ثيدح نم هانعم هجام نبا جرخو

 ال امل ءالبلا نم ضرعتي نأ» :لاق ؟هسفن لذي فيكو : هللا لوسر اي : ليق «هسفن لذي =

 . (قيطي

 مجرتم ىبحي نب ايركزو ,ظفاح ةقث ةمثيخ يبأ نبا نإف «نسح دنس اذهو :تلق

 فرعي الو عمج هنع یورو «عمج نع ىور دقو «4//461-408 «دادغب خيرات» يف هل

 . نيخيشلا لاجر نم تاقث امهقوف نمو «حرجب
 ىبحي نب ايركز نع )٠١۲( «لاثمألا» يف خيشلا وبأ هنعو (۳۳۲۳) رازبلا هاورو

 . .رمع نبا نع دهاجم نع «ميركلا دبع نب ءالعلا نع «راوس نب ةبابش نع «ريرضلا
 لوسر لوق تركذف ءريغأ نأ تدرأف «هتركنأ ًامالك ركذف .بطخي جاجحلا تعمس :لاق

 .«هسفن لذي نأ نمؤملل يغبني ال» : لب هللا

 «ريبكلا» يف يناربطلا دانسإو :لاقو ٤/۷ ۲۷-۲۷٠. «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو

 هجام نباو «(7764) يذمرتلاو ٤٠٥/٥ دمحأ دنع ةفيذخ ثيدح نم دهاش هلو . ديج

 «(8517)و (855) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )١6١(« خيشلا يبأو «.(401)

 يف نسح وهو «ناعدج نب ديز نب يلع هيفو )0750١(. «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو
 . يذمرتلا هنسحو .دهاوشلا

 )١( يذمرتلاو «(47484) دواد وبا هاور « حیحص ثيدح )۲۱۷٤(« هجام نباو )401١(«

 دمحأ دنع ناعدج نب ديز نب يلع هعبات نكل «فيعض وهو « يفوعلا ةيطع هيفو ١9/7

 و 251١يف ثيدحلا نسح ديز نب يلعو «ديعس يبأ نع ءةرضن يبأ نع هاورف

 مكاحلا هححصو «تاعباتملا ٠٠١/٤-٠٠٦ حلاص ديز نب يلع : يبهذلا لاقو

 اذه دعب فنصملا هركذيسو «نسح دنسب ةمامأ يبأ ثيدح نم دهاش هلو .ثيدحلا

 دمحأ دنع  هنم عمسي ملو هب يبنلا ىأر دقو - باهش نب قراط ثيدح نم رخآو

 :« يئاسنلاو  ۰۱٩۱/۱حيحص هدنسو .

 = يف يناربطلاو ء,105و9 ٥ ندا ضيا دارو 43 «هجام نبا نئس» يف يه (۲)
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 : لاق «حارجلا ن ع يفأ نع «ةلاهج هيف ٍدانسإب 00 دنسم» يفو

 .مامإ ىلإ ماق ٌلجر» :لاق ؟هللا ىلع مركأ ءادهشلا يأ «هللا لوسر اي :ُتلق

 اهلك رخأ هوجو نم هانعم يور دقو . de «فورعمب هرمأف «رئ
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 َملَع اذإ هنأ ىلع لدی امّنِإف ««هسفن لذي نأ نمؤملل يغبني ال» :ٌثيدح امأو

 «ٌقح اذهو ءرمآلل ٍذئنيح ضّرعتي ال هنإف هيلع ٌربصي الو «ىذألا قيطُي ال هن

 «دمحأو َنايفسك ةّمئألا هلاق كلذك ءربَّصلا هسفن نم ٌملَع نميف ُمالكلا امّنإو

 . مهريغو ضايع نب ليضفلاو
 اور ىف لاف تهان اکا تطال ىلع لدي ام دمخ نع یراق

 لصف رهف «هديب ركنأ تاو ا «هبلقب ركنأ نإ وجرن نحن :«"دواد يبأ
 يدخل ٍدحاو ريغ ةياور يف كلذب حرص امك فاخي هنأ نع لوح ادعو

 هنأ ملعي نم ىلع ركنملا راكنإ و ىلعي وبأ ا

 ضعبل ليق دقو .ءاملعلا رثكأ لوق وهو «هبوجوب لوقلا ححصو .هنم لبقي ال
 اوركنأ نيذلا نع هللا ربخأ امك اذهو ,ةرذعم كل نوكي :لاقف ءاذه يف فلسلا

 مهله هلا او نوظمت مل : مهل لاق نمل اولاق مه أ تبّسلا يف نيدتعملا ىلع
 : فارعألا] 4« َنوقَتي مُهْلَعَلو کر 1 ©ةرذعم اولاق . ًاديدش ًاباَّذَع مهَُّذَعُم 1

 «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو 41/٠١ يقهيبلاو «(081١8)و )8١80( «ريبكلا» =

 . نسح هدنسو (۱۲۸۸)

 . نانثا فرعأ مل نمم هيفو :لاقو ۲۷۲/۷ «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو ("814) مقرب (۱)

 . ۲۷۸ص «دمحأ لئاسم» يف (۲)

 ,رماع نباو ورمع يبأو عفانو ريثك نبا ةءارق يهو «عفرلاب ««ةرذعم» : لصألا اذك م

 بجاو فورعملاب رمألا نأ ىنعملاو «ةرذعم مهايإ انتظعوم : يأ . يئاسكلاو «ةزمحو

 كلذو .ًابصن «ةرذعم» مصاع نع صفح أرقو . هللا ىلإ ًارذع ءالؤه ةظعوم انيلعف ءانيلع

 . ۲۷۷/۴ «ريسملا داز» رظنا .ةرذعم رذتعن ىنعم ىلع

 ه1



 هنا ص اا يم حلا ء[ 55

 ليق هن أ ينشخلا ةبلعث يب نع يدمرتلاو هجام نباو دواد ا «ننس» يفف هب

 امأ :لاقف EC : ٠١6 ةيآلا هذه يف لوقت ڌ فيك :هل
 نع اوهتناو «فورعملاب اورمتئا لب» :لاقف < كي هللا لوسر اهنع تلأس دقل هللا
 يذ رك ٌباجعإو فيوم اينذو ءًأعبتم وهو ءأعاطُم ًاَحْش تیار اذإ ىح < ,ركنملا

 .©0(ماوعلا رمأ كنع عدو «كسفنب كيلعف 500

 ee لاق ,ورمع نب هللا دبع نع “7 «دواد يبأ ننس» يفو

 تمحو مدرب والا متیأر اذإ» :لاقف ءةنتفلا ركذ ذإ ءب هللا
 دنع لعفآ فيك : تلقف < هيلإ ٌتمقف « هعباصأ نيب كبشو «اذكه اوناكو « مهتانامأ
 امب ا 52 كيلع كلماو كتيب مزلا» :لاق ؟كادف هللا ينلعج كلذ

 . (ةّماعلا رمأ كنع عدو «كسفن ةّصاخ رمأب كيلعو رکن ام عدو «فرعت

 ال مشا يلع : ىلاعت هلوق يف ةباحصلا نم ةفئاط نع يور كلذكو

 اا تأي مل :اولاق ,6 : ةدئاملا] 4 متيَدَتها اذإ 0 مكرضي

 .نامزلا رخآ يف اهُليوأت ا

 قاذو ا سلاو ءءاوهألاو ٌبولقلا تفلتخا اذإ : لاق «دوعسم نبا نعو

 . "ةيآلا هذه ليوأت ذئنيح ا ااا ٍضعب سأب مكضعب

 )١( دوادوبأ هاور )47 4١( 2هجام نباو «(*١ه8) يذمرتلاو ) ,.)4١0١4مكاحلاو ٤ /۳۲۲«

 ريرج نباو )١171875( و)١75871(« 2يقهيبلاو «.(4105) يوغبلاو ٠١/ .41هححصو

 يتآلا ورمع نب هللا دبع ثيدح هل دهشيو ,«(786) نابح نبا .

 يرذنملا ناظفاحلا هدانسإ نسحو ,157/7 دمحأ ًاضيأ هاورو )٤۳٤۲(« مقرب (۲)

 . يبهذلا هقفاوو 2576و 47ه / ٤ مكاحلا هححصو « يقارعلاو

 هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ ثيدح نم (0٠577)و )016٠( نابح نبا هاورو
 .«. . .رمع نب هللا دبع اي تنأ فيك» :

 . ۹۲/۱۰ يقهيبلاو (0٠1587١)و )١5869( «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نبا هاور (۳)
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 لبي مل اولاق نإ ءاندعب نم نوئيجي ماوقأل ةيآلا هذه :لاق ءٌرمع نبا نعو

 اشف تيارااذإ + اولاق ؛ ةناحصلا نم ةعامج نع رين نب ريبج لاقو 27 مهنم

 نم رضي ال ءَكِسفنب كيلعف «هيأرب ريأر يذ لك ٌباجعإت ءأعبتم وهو ًاعاطُم
 .©َتيدتها اذإ ّلض

 ركنأو .ظعاولا باه اذإ ت اهليوأت تأي مل :لاق «لوحکم نعو

 .تيدتها اذإ ٌلِض نم كرضي ال كسفنب ذئنيح كيلعف «ظوعوملا

 نمو !اهقثوأ ام ةقث نم اهل اي :لاق ءةيآلا هذه الت اذإ ناك هنأ : نسحلا نعو
 .©!اهعّسوأ ام ٍةعَس

Eفاخو أ ,فورعملاب رمألا نع زجع نم أ  

 مل .هنم لبقُي ال هنأ هلع نم ذأ ىلع لدی رمع نبا مالكو «هنع طقس تولا

 نأ ىرت نم رم : يعازوألا لاق اذكو ,دمحأ نع ةياور يكح امك «هيلع بجي

 . كنم ٌلبقي

 رمآلا نأ ىلع لدي «ناميإلا ٌفعضأ كلذو» : بلقب ركنُي يذلا يف ل هلوقو
 ىلع ٌردق نم نأ ىلع لديو «ناميإلا لاصخ نم ركنملا نع يهّنلاو فورعملاب

 0 ءاهنع ًازجع اهكرت نمم لضفأ ناك اهلك ناميإلا لاصخ نم ةلصخ

 مايألا ا و اد ا الا 15 يف نك هلوق ًاضيأ كلذ ىلع

 ةالّصلا نم ةعونمم اهنأ عم «ضيحلا ماي ل : © (يّلصت ال يلايللاو

 )١( يربطلا هاور )1۲۸٩۱(. ٠

 . .ريفن نب ريبج نع « حلاص نب ةيواعم نع ةلاضف نبا قيرط نم )١17864( يربطلا هاور (۲)

 «ريبج نب نمحرلا دبع هنبا نع امنإو «ريفن نب ريبج نع ةياور حلاص نب ةيواعمل فرعت الو

 . عطقنم ربخلاف
 . خيشلا يبأو ديمح نب دبع ىلإ هبسنو .۲۱۸/۳ «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ (۳)

 .ةريره يبأ ثيدح نم )۸٠( ًاضيأ هاورو «رمع نبا ثيدح نم (۷۹) ملسم هاور )٤(
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 يار اكبر ىلع اك يلا ىلع ال ا وو اصول كاز سيدار دع
 . ملعأ هاو ؛هكرت يف اروذعم ناك نإو «هکرتو هنع زجع نم ُلضفأ وهف

 ولف «ةيؤّرلاب ٌقّلعتم راكنإلا نأ ىلع لدی هاركنم مكنم ىأر ْنَم : كو هلوقو

 تاياورلا رثكأ يف دمحأ نع صوصنملاف .هب ملع نكلو ری ملف ًاروتسم ناك

 ا ا هب بارتسا ام ىلع شفي ال هنأو هل ضرعي ال هلا

 ملعو «يهالملا تالا وأ 2 ءانغ توص َعِمَس ولو ميسم اذ لا

 وهف «هعضوم ملعو ءركنملا ققحت دق هنأل ءاهركني هنإف هيف يه يتلا ناكملا

 . هيلع َءيش الف «هناكم ملعي مل اذإ :لاقو ,دمحأ هيلع صن «هآر امك

 ٌةمثألا هركنأ دقف ةف كنم ىلع مهعامتجا ملع نم ىلع ناردجلا وست اّمأو
 نبال ليق دقو «هنع ٌيهنملا سّسجتلا يف لخاد وهو ير قولا رام لكم

 .  سشجتلا نع هلل اناهن":لاقف ارم هبل رطقت االف نإ :

 ركنملا يف ناك نإ : «ةيناطلسلا ماكحألا» باتك يف ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 اهكاردتسا توفي ةمرح كاهتنا هنع ةقث رابخإب هب ٌرارستسالا هنظ ىلع بلغ يذلا

 تاوف نم ًارذح ثحبلاو فشكلا ىلع مادقإلاو سسجتلا زاج «لتقلاو ىنزلاك
 زجي مل «ةبترلا يف كلذ َنوُد ناك نإو «مراحملا كاهتنا نم كردتسي ال ام

 . هنع ٌفشكلا الو «هيلع ٌسِّمِجَتلا

 نمف «هيف ٌُفّلَتخملا اًمأف «هيلع ًاعّمجم ناك ام :هراكنإ بجي يذلا ركنملاو

 هح ادلقم وأ هيف ادهتسم ةلعف نف ىلع هزاكنإ نجي ۷ لاق قمن اتباحمأ
 .ًاغئاس ًاديلقت

 ناكو ٌفالخلا هيف َفعض ام «ةيناطلسلا ماكحألا» يف يضاقلا ىنثتساو

 )١( قازرلا دبع هاور )١44 58(« «ريبكلا» يف يناربطلاو «.(589) دواد وبأو )941/4١1(«

 . حيحص هدانسإو ۰۳۳۲/۸ يقهيبلاو
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 ىلإ ةعيرذ وهو ,ٌفيعض هيف فالخلا ٍدقنلا ابرك < هيلع يقفتم روظحم ىلإ ٌةعيرذ

 ركدو ..+ ىنزلا ىلإ ة ةد ف : ةعئملا حاكنكو «هميرحت ىلع قفتملا ءاسنلا ابز

 . ًاحارص ىنزلا يه ةعتملا نأ ٌركذ هنأ القاش نب قاحسإ يبأ نع

 هيف لّوأت دق ناك اذإ ٍضاق هب مكح ٌحاكن خسفي ال :لاق هنأ ةطب نبا و
 ءٍلحاو ظفل يف ا : قلط وأ «ةعتم دقعب ٍلجرل ىضق نوكي نأ لإ «اليوأت

 . لاكنلاو ٌةبوقعلا هلعاف ىلعو ءٌدودرم ُهُّمكحف < جوز ريغ نم ةعجارملاب مكحو

 يضاقلا هلّوأتو «جنرطشلاب بعاللا ىلع ٌراكنإلا :دمحأ نع صوصنملاو

 هنع صوصنملا نإف ءٌرظن هيفو < را ندا .داهتجا رعب اهب احل نم ىلع
 هنأ عم < راكنإلا بتارم غلبأ دحلا مانو هيف فلتخملا يلا ٌبراش ُدَحُي هنأ

 .هيف الخلا ٌفعَض هيف بفلتخم لک ركن دأ ىلع ّلدف «هدنع كلذب قسفي ال

 هللاو ءكلذب ةلادعلا ّنم لوأتملا هلعاف جرخي الو .هميرحت ىلع ةئسلا ةلالدل

 هبلص ميقُي الو هتالص متي ال نم ىلع راكنإلا ىلع ٌدمحأ صن كلذكو . ملعأ

 . كلذ بوجو يف فالتخالا دوجو عم «دوجشسلاو عوكرلا نم .

 هنا اجر هيلع لمحي ةرات ركنملا نع يهنلاو ا ملعاو

Eةراثو «ةفراحم كاهتنا ىلع ك تيضفلا راتو ةف يف باقعلا فوخ  

 نم هيف مهسفنأ رعفرا امه مهذاقنإ ءاجرو «مهل لا لل ةحيصنلا

 للا "لالخ هيلع لمحتي ةراتر « ةرخآلاو اينّدلا يف هتبوقعو هللا بضغل ضرعتلا

Elالف ركشيو «ىسني الف رکذیو « ىصعي الف َعاطُي نأ لها  

 لاف اک «لاومألاو سوفتلاب همراحم كاهتنا نم یر ناو رک
 ضيراقملاب ضر يمحل نو هللا اوعاطأ مهلك قلخلا نأ تددو :27فلسلا

 و 9 هللا امهمحر  زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع ناكو

 . لجو زع هللا يف رودقلا كبو يب تلغ
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 هللا يف ىذألا نم ىقلي ام لك هيلع ناه «هلبق يذلاو ماقملا اذه ظل نمو
 لعجف هموق هبرض امل لكي ىبنلا كلذ لاق امك .هاذآ نمل اعد امبرو «ىلاعت

 .“«نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا ٌبر» :لوقيو .ههجو نع مَّدلا ٌحّسمي

 فورعملاب ٌرمأي ال : يروثلا نايفس لاق «راكنإلا يف قفرلا نيعتي للاخ لكبر

 هل امي در دا ثالث ٌلاصخ هيف ناك نم لإ ركنملا نع ىهنَيو

 : يهني امث علاغ نا ایج تاغ امي لدع ةومأب اهي لع

 ةظلغ الب فورعملاب رمألا قفرو ةارادم ىلإ نوجاتحم سالا :دمحأ لاقو

 اورم اذإ دوعسم نبا ٌباحصأ ناكو :لاق «هل َةَمرُح الف «قسفلاب نلعم لجر الإ
 . هللا مكمحر الهم هللا مكمحر الهم :نولوقي َنوهركي ام مهنم نوري موقب

 «بضغي ال «هركي ام هوعمسأ نإف «عوضخلاو قفرلاب رمأي :دمحأ لاقو

 ملسمو )۳٤۷۷( يراخبلاو .47الو ۳۸۰/۱ دمحأ دوعسم نبا ثيدح نم هاور )١(

 )1١19/45(.

 49/1 «نيقتملا ةداسلا فاحتإ» يف امك «بولقلا توق» يف يكملا بلاط وبأ هركذ (۲)

 . يديبزلل
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 نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 الو ءاوُدَساَحَت الد : لي هللا لوسر لاق :لاق ع هللا يضر َةريرُه يبأ ْنَع
 اونوكو : ٍضعب عيب ىلع مکضعب بالو ءاورَبادت : ءاوضغابت الو ءاوشجانت

 الو ُهُبذكُي الو ُهَلُذَحَي الو ُهَملظَي ال .ملسملا و ملسملا .ًاناوخإ هللا دابع

 نم ءیرما بسحب  ٍتارم ثالث هردص ىلإ ریشیو - .ءانُهماه ىوقتلا .هرقحُي

 لام : مارح ملسملا ىلع ملاک للا هاحَأ رفح نأ شل

 . "”ملسم هاور . «ةضرعو

 نب رماع نب هللا دبع ىلوم ٍديعس يبأ ةياور نم ملسم هجّرخ ثيدحلا اذه

 «دحاو ٌريغ هنع ىور دقو «هُمسا فرعي ال اذه ديعس وبأو «ةريره يبأ نع زيّرك
 . لوهجم وه : ينيدملا نبا لاقو .«هتاقث» يف نابح نبا هركذو

 نع «راسي نب ديعس نع : هيف لاقف « يروثلا نايفس ثيدحلا اذه ىورو

 نبا ىلوم ديعس وبأ :وه امّْنِإ ««راسي نب ديعس» :هلوق يف مهوو «ةريره يبأ
 ع و هو قف ةضفل يور دقو ‹ ينطقراّدلاو ىيحيو دمحأ هلاق

 هللا لوسر لاق : لا رع ا نع حلم ى أ ةياور نم ") يذمرتلا هجرخو
 ىلع E ا اا «ملسملا وخ أ ملسملا» : هك : دك

 )١( هجام نباو 0560و ۲۷۷/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو .(؟1014) «هحیحص» يف )۳۹۳۳(
 و)٤۲۱۳(« نم (474) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو .48/١196و 47/5 يقهيبلاو

 .ةريره يبأ نع ديعس يبأ قيرط
 .بيرغ نسح :لاقو (۱۹۲۷) مقرب (۲)
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 نالا نم ِءیرما بسحب ءانهاه ىوقتلا «همدو هلامو هضرع : مارح ملسملا

 .«ملسملا هاخأ رقحي

 . هرخآ ىلإ «ملسملا لك» : هلوق نم «”دواد وبأ جرخو

 ءال ّيبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا ةياور نم «نيحيحصلا» يف هاجّرخو

 هللا داغ اوتوكو ارادن الو اوضغانت او ریا الواردات هلو: لاف

 ا

 .ةريره يبأ نع رخأ هوجو نم هاجرخو
 و

 لك» : لاق ويب ّيبنلا نع . عقسألا نب ةلثاو ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 ا و ف ا الا
 نم ٍءىرما ٌبسحو  بلقلا ىلإ هديب أموأو  انهاه ىوقتلاو «هلدْحَي الو هُملظي

 .0«ملسملا هاخأ ٌرقحي نأ ّرشلا

 )١( مقرب )٤۸۸۲( .

 يف هدنع وهو «كلام قيرط نم (۲۸) (7677) ملسمو )٥۱٤۳(« يراخبلا هاور (۲)

 .(6541/) نابح نبا هححصو .۹۰۷/۲-۹۰۸ «أطوملا»

 ۸۰٤و ٩۷٤و ٥٦٤و ۳۹ ٤و ۳۱۲و ۲۸۸/۲ دمحأ ةريره يبأ نع قرط نم هاور (۳)

 دواد وبأو «(59717) ملسمو ۷۲(۰ ٤)و (1054) يراخبلاو ۳۹٥و ۰۰۱و ٤٩-٤۹۲ ۱و

(6۹۷). 

 هدنس يفو «(۲۲/)۱۸۳ «ریبکلا» يف يناربطلاو ٤4۱/۳ دمحأ هاور «هریغل نسح )٤(

 لاقو «هيف فلتخم «يرزجلا نب ىيحي هخيشو .طلتخا دقو «شايع نب ليعامسإ

 نم نيعضوم يف يمثيهلا هركذو «تاعباتملا يف : يأ «لوبقم :«بيرقتلا» يف ظفاحلا

 يف لاقو «تاقث هلاجر : لوألا يف لاقف «دمحأ ىلإ هبسنو مارس «عمجملا»

 . ديج هدانسإ : ىناثلا
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 .٠ طقف هرخآ «”دواد وبأ جرخو

 وخأ ملسملا» :لاق كك يلا نع رمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 ملسملا» :هظفلو «”دمحأ ٌمامإلا هجرخو .")(هملسُي الو ُهَملظَي ال : ملكتملا

 رقحي نأ ّرشلا نم ءرملا بسحبو «هرقحي الو لذات الو هملظي ال ءملسملا وخأ

 .«ملسملا هاخأ

 الو ءاوضغابت الر :لاق هيلي ّيبنلا نع شا نع «نيحيحصلا» يفو

 .0«ًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوربادت الو ءاودّساحت

 . ” افوقومو اعوفرم قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم هانعم ىوريو

 )١( «فارشألا ةفحت» يف يزملا هلاق ,دبعلا نب نسحلا يبأ ةياورب «هننس» يف وه 8/9,.

 ةماعلا تابتكملا يف ًادوجو اهل ملعأ الو ةعوبطم ريغ دبعلا نب نسحلا يبأ ةياورو :تلق
 ةاورلا نم ةعامج ىلع مالكلا نم هتياور يف نإ :اولاق دقو ,تاطوطخملاب ةينعملا

 .هساد نباو يؤلؤللا ةياور يف سيل ام ديناسألاو

 يذمرتلاو «(4897) دواد وبأو )7598٠0(2 ملسمو «(59481)و (؟447) يراخبلا هاور (۲)
 . )٥۴۳۳( نابح نبا هححصو :«41/7 دمحأو )١575(2

 . ةريره يبأ ثيدح نم ۲۷۷/۲ (۳)

 يذمرتلاو )441١(.« دواد وبأو ,(5609) ملسمو ,(5075)و (5056) يراخبلا هاور )٤(

 .(6555) نابح نبا هححصو «(۱۹۳۰)

 (۳٩)و )٩۲( «رکب يبأ دنسم» يف يزورملا ركب وبأو ءالو هو ۳/۱ دمحأ ًاعوفرم هاور ()

 هجام نباو ٥۳۰/۸-٥۳۱ ةبيش يبأ نباو «(۷) يديمحلاو ءانقيقحتب (40)و

 ةافاعملا هللا اولس» :هظفلو « حيحص هدانسإو «(77١)و (۱۲۱) ىلعي وبأو )۳۸٤۹(«

 مكيلع ءةافاعملا وأ ةيفاعلا نم لضفأ نيقيلا دعب طق دحأ تؤي ملف  ةيفاعلا :لاقوأ

 يف امهو «روجفلا عم هنإف .بذكلاو مكايإو «ةنجلا يف امهو ءربلا عم هنإف .قدصلاب

 . «لجو زع هللا مكرمأ امك اونوكو ءاوربادت الو ءاوضغابت الو ءاودساحت الو «رانلا
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 وكرم كليجا ءًاضعب مكضعب ٌدّسحي ال : ينعي «اودساحت ال» : ةَ هلوقف

 نم ِءيش يف هسنج نم ٌدحأ ُهَقوفي نأ ٌهركي ناسنإلا نأ وهو ءرشبلا عابط يف
 . لئاضفلا

 ةمعن لاوز يف ىعسي نم مهنمف «ماسقأ ىلإ اذه دعب سانلا مسقني مث

 ىلإ كلذ لقن يف ىعسي نم مهنم مث «لعفلاو لوقلاب هيلع يغبلاب دوسحملا
 ىلإ لقن ريغ نم طقف دوسحملا نع هتلازإ يف ىعسي نم مهنمو .هسفن
 E يهنملا مومذملا ٌدسحلا وه اذهو ءامهثبخأو امهرش وهو «هسفن
 هقلخ ناب ةكئالملا ىلع قاف دق هارامل مالسلا هيلع مدا دسح تين شيلا َبنذ

 امف «هراوج يف هنكسأو 2 لك ءانسا همّلغو «هتكئالم هل دجسأو ؛هذيب هللا

 نادا ردع نبا نع ىوريو ةاهنم جرخأ ىتح ةئجلا نم هجارخإ يف ة ىعسي لاز

 اناطيش كع ا دينجلابو بسلا .مدآ ينب كلهأ امهب نات : حوتل لاق

 هنم يتجاح ٌتبصأف .اهّلك ٌةنجلا مدا ك [صرحلابو] صرحلاو اهب

 : ىلاعت ر ءنارقلا هباتک نم عضاوم يف دسحلاب دوهيلا هللا و دقو

 دنع نم ا رانك مكناميإ دعب ْنِم مگنودری ول باتكلا لها نم ريثك دو#

 َنوُدَسَحَي مآ :هلوقو ٠١9[« :ةرقبلا] حلا مهل نيام دعب نم مهس
 ٠٤[. :ءاسنلا] «هلضف نم هللا ُمُهاتآ ام ىلع سائلا

 : لكي ّيبنلا نع « ماّوعلا نب ريبرلا ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جّرخو

 «ةقلاحلا يه ٌءاضغبلاو ؛ًءاضغبلاو ٌدسحلا :مكلبق نم ممألا ٌءاد مكيلإ ٌبد»

 الوأ ءاوُباحت ىتح اونمؤُت ال هديب دمحم سفن يذلاو ءرعشلا ةقلاح ال نيدلا ةقلاح

 .©"2«مكنيب مالّسلا اوشفأ ؟متبَباحت هومتلعف اذإ ٍء يشب مككبنأ

 يوغبلاو )١4478(.« قازرلا دبعو )761١١(. يذمرتلاو ء1609 1١ دمحأ هاور )١(

 هدنس يفو ١015و ١٠١/5 «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو 223٠١ ؟) رازبلاو «(۳۳۰۱)
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 مكايإد :لاق ۰ک يبنلا نع «ةريره ىبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخو

 . (ّبْشعلا

 و : لاق ۰ ىلا نع «ةريره ىبأ ثيدح نم هريغو مكاحلا جرخو

 ول ےک قا ف 1 1 2 1
 رئاكتلاو ءرطَبلاو رشألا» :لاق ؟ممألا ٌءاد امو « هللا يبن اي :اولاق ,«ممألا ٌءاد يتم
 و 07 427 4 را عج 0 0

 .«جرهلا مث يغبلا نوكي ىتح دساحتلاو «ضغابتلاو ءاينذلا يف سفانتلاو

 بيغرتلا» يف هدانسإ يرذنملا ظفاحلا دوج دقو .فرعي ال :هنع هيوار ريبزلا ىلوم -

 //١". «عمجملا» يف يمثيهلا اذكو ٥٤۸/۴ «بيهرتلاو

 ةثالث هدانسإ يفو «سابع نبا ثيدح نم ١6١6 / 5 «لماكلا» يف يدع نبا هاورو

 .ءافعض

 دنع ةريره يبأ ثيدح «. . .هديب دمحم سفن يذلاو» هنم ريخألا مسقلل دهشيو

 امو ءاهتابثإ ةداجلاو ,نونلا فذحب ةياورلا تءاج اذك «اونمؤت ال» : هلوقو .(0854) ملسم

 .ةيبرعلا يف هجو هل انه

 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا ًاضيأ هاورو ‹«لوهجم لجر هدنس يفو )٤۹۰۳(« مقرب )١(

 . ۱۲٤۲/١ «دیهمتلا» يف ربلا دبع نباو ‹ حصي ال : لاقو 1

 «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )471١١(« هجام نبا دنع سنأ نع بابلا يفو

 . كورتم وهو «طانحلا ىسيع يبأ نب ىسيع هيفو )49: 0٠١

 ١177-2174 /5 «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا هقيرط نمو .9/*947 ةبيش يبأ نبا هاورو

 .فيعض وهو «يشاقرلا ديزي هيفو

 هركذ «ةصفح نب دمحم نب رمع هيفو )١١58(. يعاضقلا هاور رمع نبا نعو
 . لطاب دانسإلا اذهب اذهف :لاقو ,ثيدحلا اذه هل دروأو . ۲۲۲/۴۳ «نازيملا» يف يبهذلا

 ينثدح ,ءىناه نب ديمح ءىناهوبأ ينربخأ «بهو نبا قيرط نم ١58/5 مكاحلا هاور (۲)

 يف نابح نبا هركذ يرافغلا دعس وبأو « . . .ةريره ابأ ٌتعمس «يرافغلا دعس وبأ

 . تاقث هلاجر يقابو «نانثا هنع یورو ٥۸۲/١ «تاقثلا»

 = جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا هدانسإ دوجو ,يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو
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 غبي ملو «هدسح ىضتقمب لمعي مل «هريغ دسح اذإ سالا نم رخآ مسقو

 0 «كلذب ُمئايال هنأ نسحلا نع يوُر دقو . لعف الو لوقب رخل ع

 :نيعون ىلع اذهو نعم ووو او

 كلذ ىلع ًابولغم نوكيف «هسفن نم دسحلا ةلازإ هنكمي ال نأ :امهدحأ
 .هب مثأي الف

 ًاحورتسُم هسفن يف هيدبيو هديعُيو اراض كلذ هينا تدك نق" يناثلاو

 يفو «ةيصعملا ىلع مّمصملا مزعلاب ةيبش اذهف «هيخأ ةمعن لاوز مث ىلإ
 هللا ءاش نإ رخآ عضوم يف ركذي امبرو ءءاملعلا نيب ٌفالتخا كلذ ىلع باقعلا

 مئأيف «لوقلاب ولو .دوسحملا ىلع يغبلا نم ْمَّلِسَي نأ ُدْعِبَي اذه نکل  ىلاعت
 .كلذب

 باستكا يف ىعسي لب «دوسحملا ةمعن لاوز ْنمتي مل دسح اذإ رخأ مسقو
 ي ءٌةيويند لئاضفلا تناك نإف «هلثم نوكي نأ ىنمتيو ‹هلئاضف لثم

 * او :ايندلا ةايحلا ودير َنيذّلا لاق امك .كلذ
 ا ٌيبنلا ىنمت 7 دقو ,نسح وهف سد لئاضف تناك نإو ۹ : صصقلا]

 دسح ال» :لاق « یم هنع a يفو . لجو رع هللا ليبس يف ةداهشلا

 اتآ ٌلجرو راهتلا ءانآو ليلا ءانآ هقفنُي وهف الام هللا هاتآ لج : : نيتنثا يف لإ
 ا هامسو .ةطبغلاوه اذهو ,©«راهتلا ًءانآو ليلا ءانا هب 8 «نارقلا هللا

 . ۱۸۷/۳ «ءايحإلا =

 يذمرتلاو 2488و ۳٣/۲ دمحأو )۸٠١(« ملسمو «(۲۹٥۷)و )٥۰۲۰( يراخبلا هاور )١(

 دقو )٠۲١(« نابح نبا هححصو «رمع نبا ثيدح نم )٤۲۰۹( هجام نباو )١145(.,

 . 708 ص مدقت
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 ىلإ ناسحإلا يفو « هتلازإ يف ىعس .ّدسحلا هسفن نم ّدجو اذإ رخآ مسقو

 َدَجو ام ةلازإ يفو «هلئاضف رشنو «هل ءاعّدلاو «هيلإ ناسحإلا ءادسإب دوسحملا

 هنم اري ملسملا ةوحخأ نوكي نأ ةحمب هدي ىتح ديلا نم هسفن يف هل
 يذلا لماكلا ٌنمؤملا وه هبحاصو «ناميإلا تاجرد ىلعأ ْنم اذهو .ٌلضفأو

 ال» ثيدح ريسفت يف اذه ىلع مالكلا قبس دقو .هسفنل بحي ام هيخأل بحي

 . «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي

 :وهو , عيبلا يف ا ءاملعلا نم ٌريثك هرسف : (اوشجانت الو» : لک هلوقو

 «هل نمثلا ةدايزب عئابلا عفنل اّمِإ ءاهءارش ُديِرُي ال نم ةعلَسلا يف ديزي نأ

 ّيبنلا نع ءرمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو دا يرتشملا رارضإب

 ا ا

 .© يراخبلا هركذ « ناخ ابر ٌلكآ : شجاتلا : ىفوأ يبأ نبا لاقو

 يهْنلاب ناك اذإ لجو رع هلل صاع هلعاف َّنأ اوعمجأ :ريلا دبع نبا لاق
 ْ .ًاملاع

 دمحأ نع ةياور وهو دشاففنإ :لاق نم مهنمف «عيبلا يف اوفلتخاو

 نم وأ « عئابلا وه شجانلا ناك نإ :لاق نم مهنمو «هباحصأ نم ةفئاط اهراتخا

 مل نإو .هسفن دقاعلا ىلإ دوعي انه يهل نال لس شجنلا ىلع 9 هأطاو

 للع هن هنأ ّيعفاَشلا نَع يكُح اذكو . ّيبنجأ ىلإ ُدوعي هنأل «دسفي مل «كلذك نكي

 هجام نباو ,7//761 يئاسنلاو )١1515(., ملسمو ,(5977)و (؟57١) يراخبلا هاور )١(

(۷۳). 

 زع هللا لوق باب : تاداهشلا يف هلصوو «شجنلا باب : عويبلا يف ًاقلعم «هحيحص» يف (۲)
 مقر ثيدح [۷۷ : نارمع لآ] ايلف ًانَمَث مهناَمْيأو هللا دهعب َنوُرتشَي َنيِذّلا نإ :لجو

(1۷6). 

 ۳٤۸/۱۳-۳٤۹. «ديهمتلا» يف (۳)
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 اقلطم ٌحيحص عيبا نأ ىلع ءاهقفلا ٌرثكأو «شجاُلا ريغ ٌعئابلا نب عيبلا ةحص

 دمحاو الام نأ الإ هنع ةياور يف دمحأو ٌيعفاّشلاو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو

 ,ةداعلا نع جرخي ًاشحاف انبَع َنيغو ءلاحلاب ملعي مل اذإ | رايخلا يرتشملل اةبثأ

 ٍفئنيح يرتشملا ٌراتخا نإف مثلا ثلثب دمحأ باحصأ ضعبو كلام هرّدقو

 هركذ تلا رددوا ان يك نإ كاسمإلا دارأ نإو ,كلذ هلف , خسفلا

 .انباحصأ

 نم معأ وه امب ثيدحلا اذهل يف هنع ٌيهنملا شجانتلا رسي نأ لمتحيو
 ,ةعداخملاو ةليحلاو ركملاب ءيشلا ةراثإ : ةغّللا يف شجنلا لصأ نف كلذ
 ريثُي هنأل ٠ اشجان ةغللا يف ُدئاّصلا ىّمسيو ءاشجان عيبلا يف ذ شجانلا يمس هنمو

 الو ءاوعداختت ال : ىنعملا نوكيف «لئنيحو .هل هعادخو .هيلع هتليحب ديصلا

 لاصيإ ةعداخملاو ركملاب ٌدارُي امنإو . لايتحالاو ركملاب ًاضعب مكضعب لماعُي
 هنم مزليو «كلذبا هعفن بالتجا امإو .ةلاصألا قيرطب ام ىلإ ىذألا

 ٌركملا يجی الو : لجو زع هللا لاق دقو «هیلع ةلوخدو لا ررضلا و

 , : هلك بلا نع ء دوعسم نبا ثيدح يفو .[47 :رطاف] تت لإ م ؛ىبسلا

 1 ثيدح مّدقت اميف انركذ د ٠)«رانلا يف عادخلاو ركملاو ءاثم سيلف انش

 .©9ٌيذمرتلا هجّرخ «هب ٌركم وأ ًاملسم ٌراض نم نوعلم» : عوفرملا قيّدصلا ركب

 تالماعملا عاونأ عيمج هنع يهنملا شجانتلا يف ريدقتلا اذه ىلع لخديف

 نبع ي ديجلا ا شغو ءاهنامتكو «بويعلا سيلدتك «هوحنو شغلاب
 نالا ناثكلا هباتك يف هللا فصو دقو «ةسكامملا فرع د ال يذلا لسرتسملا

 : ةيهاتعلا يبأ لوق ّنسحأ امو « مهعابتأو ءايبنألاب ركملاب

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو .(78) «ريغصلا»و )4*٠١7(« «نيبكلاو يف يناربطلا هاور )١(

 .(0669) نابح نبا هححصو ۰۱۸۹-۱۸۸ / ٤

 . 1۸۳ص هجيرخت مدقت (۲)

NE 



 قالخالا مراكتالا نيالا لح بلو نيد ا
 7 ٤

 قافنلا لها لاصخ نم امه ر الا يفق E ا تنا

 ,نوبراحملا ٌراّمكلا مهو «هيلع ىذألا ٌلاخدإ ٌروجي نمب ٌركملا ٌروجي امنإو
 .() (ةعدخ برحلا» : هلك ٌيبنلا لاق امك

 لا ريغ يف مهنيب ضغابتلا نع نيملسملا ىهن : : «اوضغابت الو» : اک هلوقو

 َنوباحتي ةوخإلاو 0 هللا مهلعج ٌنيملسملا ّنِإف 2 سوفنلا ءاوهأ ىلع لب

 ةنجلا ناش ال هديب يسفن يذلاو» : هع ىلا لاقو ,نوضغابتي الو « مهنیب

 ؟متبباحت هومتلعف اذإ يش ىلع مکلدأ الأ ءاوُباحت یتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح
 نع يههنلا يف ثيداحأ مَّدقت اميف انركذ دقو .(” ملسم هجرخ (مكنيب مالسلا فا

 .دساحتلاو ضغابتلا

 :لاق امك ءءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب عقوي ام ا ىلع هللا مرح دقو

 رسيملاو رمخلا يف ًءاضغبلاو نادل مكي مقوي نأ ُناطيشلا 5 امنإ»

 4١[. : ةدئاملا] 4 َنوهَتْنُم منا لهفة ةالصلا نعو 4 هللا ركذ ْنَع مُكَّدُصَيو

 هلا ةَمعِن اورُكْذاو» : ىلاعت لاق امك مهبولق نيب فيلأتلاب هدابع ىلع ّنتماو

 : نارمع لآ] ًاوحنإ هتمعنب متَْبْصأَ مكيولُ نیب فلا ًءادغأ منك ذِإ مُكيَلَع

 فقال مهبول نيب فاو . َنيِنمؤُملابو هرصنب كدي يذلا هل : لاقو «[ ۴۳

 )١( ملسمو «(۳۰۴۰) يراخبلاو ۳۰۸و ۳۹۷/۳ دمحأ رباج ثيدح نم هاور )۱۷۳۹(«

 نابح نبا هححصو )۷٤٩۳( .

 ملسمو «(۳۰۲۷) يراخبلاو .ا١ 5و ۳۱۲/۲ دمحأ هاورو )١740( ثيدح نم

 ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو «ةريره يبأ .

 )۲( مقرب )٥٤(. دواد وبأ ًاضيأ هاورو )٥۱۹۳(«. هجام نباو «(۲۹۸۸) يذمرتلاو )54(

 نابح نبا هححصو .446/7 دمحأو «(۳۹۹۲)و )375( .
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 :لافنألا] «مُهّنيَب فلا هللا ٌّنكلو مهبوُلُق نيب َتْفّلأ ام ًاعيِمَج ضرألا يف ام
1-1[ 

 .ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيإ نم اهيف امل ٠ ةي لا لا مح ىلا ادل

 «مهنيب حالصإلا يف هلل بُرو «سانلا نيب حالصإلا يف بذكلا يف ٌصخُرو
 ؤإ ٍبفوُرعَمْوأ ةقَدَصب رم نم الإ مُهاوجن نم ريثك يف ريخ ال : ىلاعت لاق امك

 «ًاميظعًارجأ هيتؤُت ففوسف هللا تاضرُم ابا كلذ لعب نمو سانلا نيب حالصإ
 «امُهنيِب ا اولتتفا َنينمؤملا َنِم ناتفئاط ناول : :لاقو ١١١[« :ءاسنلا]

 ١[. : لافنألا] مكن تاد و هللا وقتا : لاقو «[4 : تارجحلا]

 ّيبنلا نع یءادردلا یب أ ثيدح نم ٌيذمرتلاو دواد وبأو نوح 0 جرخو

 لب اولاق «؟ةقدصلاو مايصلاو ةالصلا ة هحرد نم لضفأب مكربخأ الأ :لاق ¢ ا

 .٠٠«ةَقلاحلا يه نيبلا تاذ داسف ناف ؛نيبلا تاذ حالصو : لاق « هللا

 ءب ّيبنلا نع «ديزي تنب َءامسأ ثيدح نم هريغو دمحأ مامإلا و

 نوؤاشملا» :لاق ءهللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟مکرارشب مكئبنا الأ»

 .©9(تنعلا ءاءربلل نوغابلا ءةّبحألا نس نوقّرفملا لا

 ,يهنلا يف الخاد سيلو ءناميإلا ىرع قثوأ نم وهف « هللا يف ضغبلا اّمأو

 سفن يف هيف ًاروذعم لُجَّلا ناكو «هيلع هضغبأف رش هيخأ نم لجرل رهظ ولو

 )١( يذمرتلاو .(4419) دواد وبأو «444/5-440 دمحأ هاور « حیحص )۲٠۰۹(«

 نابح نبا هححصو )٥۰۹۲( .

 ) )۲نب رهش هيفو 570(«2)-(715/)17 «ريبكلا» يف يناربطلاو .454/5 دمحأ هاور

 هثیدح نسح مهضعبو «فعض هيفو «بشوح .

 كالهلاو داسفلاو ةقشملا :تنعلا :ريثألا نبا لاق «تنعلا ءاربلل نوغابلا» :هلوقو

 لمتحي ثيدحلاو «هيلع تنعلا قلطأو ءاج دق كلذ لكو « ىنزلاو أطخلاو طلغلاو مثإلاو

 .اهّلك
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 يلا :رمع لاق امك .هوخأَرْذُع نإو .هل ضغبملا بيث ألا
 لويس دا | مكرابخأ نم هللا انبي ذإو « يحولا لزني ذإو ءانرهظأ نيب 0

 َرهظأ نم الأ « کرب امہ مكفرغت امْنإف ي عا هب ٌقلطنا دق ا هلل هلل

 ارش هب اظ ارش مكنم رهظأ نمو م 4 ريس

 .©0(لجو زع مكبر نيبو مكنيب مكرئارس هيلع هانضغبأو

 هيلع هتببحأ نا ريح رهط الجر تبار ول مخ نب عيورلا لاقو

 .رشلا كضغب ىلع هللا كرجا

 كلذ تسب رثك ؛ , مهقرفت رثكو « نيذلا لئاسم يف سانلا فالتخا رثك امو
 رمألا سفن يف نوي دقو هلل ضخبُي هنأ ٌرهظُي مهنم لکو , مهنُعالتو مهضغابت

 نع ثحبلا يف ًارّصقم ءهاوهل ًاعبتم نوكي لب ًاروذعم لوح ال دقو اروع

 ٌنظي عوبتم ةفلاخمل قي امْنِإ كلذك ضغُلا نم ًاريثك َّنِإف هيلع ضخغب ام ةفرعم
 حلا الإ لوقي ال هنأ 0 ءًاعطق أطخ ُنّظلا اذهو «ّقحلا لإ وقي ال هلأ

 ,ليملا ىلع لماحلا نوكي دقو «ُبيِصيو ءىطخُي دق ُنظلا اذهف هيف فلوخ اميف
 ضغبلا اذه نوكي نأ يف حدقي اذه لکو ,ةداعلا وأ ,فلإلا وأ ,ىوهلا ُدّرجم هيلإ

 امو ءزرحتلا ةياغ اذه يف ٌرّرحتيو «هسفن حصني ن انا ىلع باولو هلل

 ضخُْبلا ّنِم هنع يهل اميف ّمقي نأ ةيشخ هيف هَسفن لدي الف «هنم لكشأ
 و

 سارف يبأ ريغ حيحصلا لاجر تاقث هلاجرو ء(١۱۹) ىلعي وبأو 245/١ دمحأ هاور (۱)
 يف دعس نبا لاقو .ه88/ه «تاقثلا» يف نابح نبا هركذ دقف ءرمع نع هيوار يدهنلا

 .ثيدحلا ليلق ًاخيش ناك : 17/17 «تاقبطلا»

۷ - 



 طخ هن اعوضوم' :هيف هداهتجا ىلع اروجأم « هتف ادهتجنم نوكيو ءاسوجرم الرف

 ٌرِصتني ال دق هنأل ءةجرّدلا هذه يف هتلزنمب كلت هتلاقمل ٌرصتنملا دوکي ەق
 ءنيلا هنأ غ ا هل كيني «هلاق دق هعوبتم نوكل لإ ,لوقلا اذهل

 0 عم وهو .هفلاخ نم ىداع الو .هقفاو نم ىلاو الو هل رصتنا الو ُهَلبق امل

 ناک نإ غم ناد كلا و هر اب دلال ريتا ان[ ىلا ني

 َباش دقف «ُعباَتلا اذه اّمأو .هداهتجا يف أطخأ نإو .ٌقحلل ٌراصتنالا هًدصق

 ىلإ بسن ال نأو «هتملك روهظو «هعوبتم ولع ةدارإ حلا هنظي امل هراصتنا
 (ِهَهَف هنإف ءاذه مهفاف ءٌّنحلل راصتنالا دصق يف حدن ةسيسد هذهو ءاطخلا

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي ْنَم يدهي هللاو «ميظع
 ذوخأم «نارجهلاو ةمراصملا :ربادتلا :©”ديبع وبأ لاق «اوربادت الو» : هلوقو

 . عطاقتلا وهو «ههجوب هنع ضرعُيو هرب هَبحاص ُلجّرلا يوي نأ نم

 الو ءاوّدساحت ال» :لاق لي يلا نع ٍسنأ ثيدح نم ملسم جرخو

 OEE مكرمأ امك ًاناوخإ هللا دابع اونوكو ءاوعطاقت الو وصعب

 . للك ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم هانعمب
 كر اا

 ملسمل لحي ال» : لاق هلك ّيبنلا نع «بويأ يبأ نع «نيحيحصلا» يفو

 ا يذلا اههريخو دو لذه دقت ,نايقتلي «ثالث قوف هاخأ رجه نأ

 . ©(مالّسلاب

 .«مهم» :(ب) يف (۱)
 . ٠١/۲ «ثيدحلا بيرغ» يف (۲)

 . مدقت دقو 1077(2) (۳)

 .(7658) مقرب )٤(

 دواد وبأو «415/6 دمحأو ,(7670) ملسمو «(1۲۴۷)و (1۰۷۷) يراخبلا هاور )٥(

 .(١051)و (8559) نابح نبا هححصو «(۱۹۳۲) يذمرتلاو )491١(.
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 نم» :لاق وي ٌيبنلا نع ا شارخ ىبأ ثيدح نم دواد وبا جرخو

 .() «همد كفسك وهف 1 هاخأ رجه

 ةدايرلا دوخي («نيّدلا ٍلجأل ااف 0 ةوينذلا رومألل عطاقتلا يف اذه لکو

 رمأو ءاوفلخ يذلا ة ةثالثلا ةّصقب ٌلدتساو «ٌدمحأ مامإلا هيلع صن «ثالثلا ىلع

 ةظلعملا عدبلا لآ تار جابو ك

 امو «هتجوزل جیزلاو «هدلول را نارجه نأ يباطخلا ركذو «ءاوهألا ىلإ ةاعدلاو

 رجه هلك ّيبنلا نأل «ثالثلا ىلع هيف ٌةدايرلا وجت ًابيدأت كلذ ىنعم يف ناك

 اي

 «كلذب ٌطَقنَي : ةفئاط تلاقف ؟مالّسلاب نارجهلا عطقني له :اوفلتخاو

 چرخو ءانباحصأ نم ٌةفئاط هلاقو «بهو نبا ةياور يف كلامو نسحلا نع يورو

 ارنا سنا نمؤمل لحي الو : : لاق كك ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ

 مالّسلا هيلع در نف هيلع هايل ةقليلف ءثالث هب تّرم نإف ثالث قوف

 نفل لملاك دفن نع مل نإو ءرجألا يف اكرتشا دقف

 ناك اذإ درا مم اّمأف < هيلع درلا نم رخآلا عنتما اذإ اميف اذه نكلو .( (ةرجهلا

 ةياور يف دمحأ لاق دقو .رظن هيفف ءاهيلإ ادوعي ملو و ةرجهلا لبق امهنيب

 0 لاقل دا حملا كحل مالسلا نع لئسو «مرثألا

 هدوع دق ناك اذإف ««اذُه ٌدصيو ءاذه ٌدِصيف نایقتلی» :لوقي لك ّيبنلا لاق مث

 دعس نباو 4٠(« ه)و )٤ 4١( «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو .(491) دوادوبأ هاور )١(

 ءدانسإلا حيحص :لاقو ۱٦۳/٤ مكاحلاو 0*2 / ٤ دمحأو ٠٠١/۷ «تاقبطلا» يف

 .الاق امك وهو « يبهذلا هقفاوو

 لاله يبأ نب لاله ريغ تاقث هلاجرو 57/٠١, يتقهيبلاو «(4414) دواد وبأ هاور (۲)
 «تاقثلا» ىف نابح نبا هركذو «نانثا هنع ىور دقف «ةریره يبأ نع هياور يندملا

 1 . ٤4١/٠١ «حتفلا» يف ظفاحلا هححص دقو ماو
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 دوعلا نودب ةرجهلا ٌعطقنت ال هنأ كلام نع َيوُر كلذكو .هحفاصُيوأ همّلكُي نأ

 . ةدوملا ىلإ

 الا لوزت :بناجألا يف لاقف «بناجألاو براقألا نيب مهضعب قرفو

 . محّرلا ةلص بوجول اذه لاق امنإو «براقألا فالخب ءمالّسلا درجمب مهنيب

 ,كلذ ْنَع يهْنلا ٌرئاكت دق «ضعب عيب ىلع مكضعب عي الو» : لإ هلوق
 ىلغ لجرلا عيبي ال» :لاق لك ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفف

 ٌملسملا مسي ال» : ملسمل ةياور يفو . «هيخ أ ةبطخ ىلع ٌبطخي الو .هيخأ عيب

 رمع نبا ثيدح نم هاجرخو .”«هتبطخ ىلع بطخُي الو .ملسملا موس ىلع

 ةبطخ ىلع ُبطخي الو «هيخأ عيب ىلع ُلُجّرلا عبي ال» :لاق لك ّيبنلا نع
 . ملسمل هظفلو .«هل نذأي نأ الإ « هيخأ

 ٌنمؤملا» :لاق ب يذلا نع ساع نب ةبقع ثيدح نم ”ملسم جرو
 ةبطخ ىلع ّبطخي الو «هيخأ عيب ىلع َعاتبي نأ نمؤملل لج الف نوچ

 . لذي ىتح « هيخأ

 يف رفاكلا هيواسُي الف لا ىلع كلل نا نأ ىلع لدي اذه

 وهو «هتبطخ ىلع َبطخَيو «رفاكلا عيب ىلع َعاتبي نأ ملسملل زوجي لب «كلذ
 ٌريثكو «هدنع ةعفشلا ىح ملسملا ىلع رفاكلل تبث ال امك ءدمحأو ٌيعازوألا لوق

 .رفاكلاو ملسملا ّقح يف ماع يهْنلا نأ ىلإ اوبهذ ءاهقفلا نم

 وبأو ,(1616) ملسمو «(٤٤۵۱)و (۲۷۲۳)و (5150)و (1140) يراخبلا هاور (۱)
 «(۲۱۷۲) هجام نباو ,568/1-594/ يئاسنلاو )4*١١(. يذمرتلاو «(8١75)دواد

 .(60١5)و 5١٠( 58)و ( 5١ 5") نابح نبا هححصو

 )١57*4( نابح نبا هححصو )۱٤۱۲(« ملسمو ,0147(2)و (۲۱۳۹) يراخبلا هاور (۲)

 .(١5هل)و

 )۳( مقرب )١515(.
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 وه "ناب ماعم ْنِمْف ؛هيزنتلل وأ «ميرحتلل ينل ٍله :اوفلتخاو
 1 ميرحتلل هنأ : : ءاملعلا ٌروهمج هيلع يذلا حيحصلاو «ميرحتلا نود هيزنتلل

 وبأ لاقف ؟هتبطخ ىلع ُحاكتلا وأ « هيخأ عيب ىلع عيبلا حصي له : اوفلتخاو

 لخدي مل نإ ِهنِإ : حاكتلا يف كلام لاقو «حِصَي : انباحصأ ٌرثكأو يعفاشلاو ةفينح

 عيبلا يف انباحصأ ْنِم ركب وبأ لاقو . قرف مل اهب لخد نإو ءامهنيب قرف ءاهب
 .دمحأ نع هاكحو «رلاح ّلكب لطاب هنإ : حاكنلاو

 يرتشملل لأبي ءأئيش هنم عاب دق َنوكي نأ :هي : هيخ أ عيب ىلع عيبلا ىنعمو

 يف ُلذبلا SS يلتوو لوألا مي عيب خسفيو ا ا

 رايخلا ةَّدم يف ماع وه مأ «هيف خسفلا ّنِم يرتشملا نكمتي ثيحب ءرايخلا ةّدم

 لامو «برح ةياور يف دمحأ مامإلا هاكح دق ءءاملعلا نيب فالتخا هيف ؟اهّدعبو

 هّصخ نم مهنمو . انباحصأ نم ٍةفئاط لوق وهو «نيلاحلا يف ماع هنأب لوقلا ىلإ
 «شيشم نبا ةياور يف دمحأ .مالك رهاظ وهو نادل ولم يعل داك اذاعي

 خسفلا نم ُنُكمتي را نال ٌرهظأ ُلوألاو «يعفاشلا صوصنمو
 هنإف ءاهعئاب ىلع ىلوألا ةعلّسلا د در يف بغر اذإ هنإخ الا اها دعب فب

 يف هيلع حاحلإلاب ولو «هررضل ةيضتقملا قرطلا نم عاونأب هيلع اهّدر نلإ يفت
 . ملعأ هللاو ًامرحم ناك «ملسملا ررض ىلإ ىّدأ امو ؛ةلأسملا

 امل ليلعتلاك ةي ّيينلا هركذ اذه : «ًاناوخإ هللا دابع اونوكو» : ي هلوقو

 E TT مهنأ ىلإ ةراشإ هيفو « مّدقت

 .ًاناوخإ اوناك « ضعب عيب ىلع مهضعب يبو
SS Sg SS بدور 

 ةدايعو «سطاعلا تيمشتو « مالسلا در ْنِم ملسملا ىلع ملسملا قوقح ُءادأ هيف

 ىاقّللا دنع مالسلاب ءادتبالاو «ةوعدلا ةباجإو «ةزانجلا عييشتو ‹ضيرملا

 .بيغلاب حضنلاو
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 ةيدهلا إف ءاوَداهّت» :لاق الب ّيبْنلا نع تری يبأ نع «يذمرتلا» يفو

 .©9 «اوباحت اوداهت» : هظفلو ليغ هجرخو . ©>(ردصلا ر رخو ُبهذت

 ةيدهلا نإف ءاوداهت» :لاق لكي ّيبنلا نع سنأ نع © «رازبلا دنسم» يفو

 .«ةميخشلا لست

 هنإف ءاوحفاصت» :لاق  ٌتيدحلا عفري  زيزعلا دبع نب رمع نع یوریو

 .(5 «اوداهتو ءءانحشلا بهذي

 .ٌدولا يف ديزت ةحفاصملا :نسحلا لاقو

 ىلإ امهدحأ كحضف «ناباحتملا ىءارت اذإ هنأ ينغلب :دهاجم لاقو

 ذهل ليقف لا نه رولا تاب امك امها ا كادي ءاحفاصتو «رخآلا

 ضرألا يف ام َتّقفنأ وله ل هلا ٌريسي لوقت :لاق «لمعلا َنِمريسيل اذه نإ

 :لافنألا] ؟4 ٌميِكَح ٌريِزَع ُهنِإ مُهئيِب فْلأ هللا ّنكلو مهبول نيب قلا ام ًاعيمج

 "و

 يف :تلق «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :لاقو (۲۱۳۰) «يذمرتلا ننس» يف وه (۱)

 هقيرط نم هاورو «فيعض وهو  يدنسلا نمحرلا دبع نب حيجن همساو  رشعم وبأ هدنس

 )٠١١(. «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو ٤٠٠/۲ دمحأ ًاضيأ

 ىنكلا» يف يبالودلاو «159/5 يقهيبلاو «(09 4) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور (۲)

 «ريبحلا صيخلت» يف ظفاحلا لاق امك نسح هدانسإو «۷/۲و ١6١/١ «ءامسألاو

۷°/۳. 

 يف نابح نباو (1944) «طسوألا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو ء(۱۹۳۷) مقرب (۴)
 هدنس يفو 21417 ٩۱/۲ «ناهبصأ رابخأ» يف ميعن وبأو ۱۹٤/۲ «نيحورجملا»

 .فيعض وهو « حيرش نب ذئاع

 هعفر هيبأ نع ءزيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع نع ”8ص «عماجلا» يف بهو نبا هاور )٤(

 يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع نع 4٠۸/۲ «أطوملا» يف كلام هجرخأو «لسرم اذهو

 . ةريثك ماهوأ بحاص ءاطعو «هعفر

 .(51١؟9٠5) «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (©)
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 ال اک او لخت الو ءهُملظي ال «ملسملا وخأ ٌملسملا» : لك هلوقو

 ا ةوخإ نونمؤملا ا + لجو ا نم وجا اذه دركي

 امب امهنيب اميف اورمأ ءةوخإ نونمؤملا ناك اذإف 7٠١ :تارجحلا] 4 ْمُكيوَحَأ
 اذهو ءاهقالتخاو بولقلا ٌرفانت ُبجوي اّمع اوهنو ءاهّعامتجاو بولقلا فلات بجو
 . كلذ نم

 ,N ءعفتلا هيخأ نيل ٍلصوي نأ هنأش ْنِم خألا ناف لا

 صتخي ال اذهو ءملظلا ملسملا ألا نع همك بجي يذلا ٌرضلا مظعأ نمو

 ىفوتسم ملظلا ىلع 0 ل ءملسملاب
 « يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي» ا رذ ىبأ ثيدح ركذ دنع

 .(7«اوملاظت الف اردن كي تا

 امك «هاخأ ٌرّصنَي نأ ٌرومأم نمؤملا إف «هيخأل ملسملا ُنالذخ : كلذ نمو

 امولظَم ُهرصنأ هللا َلوسر اي :لاق ««ًامولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا» : هلي لاق

 هةر . «هايإ كّرصن كلذف ىملظلا نع هعنمت» :لاق ؟املاظ هرصنأ فيكف

 .رباج ثيدح نم هانعمب ”ملسم هجّرخو )سنا ثيدح نم هانعمب يراخبلا

 .نورشعلاو عبارلا ثيدحلا وهو )١(

 «(55908) يذمرتلاو 27301١9 494/8 دمحأو ,.(5487)و )۲٤٤۳( يراخبلا هاور (۲)

 .(6154)و (ه151/) نابح نبا هححصو

 نم مالغو «نيرجاهملا نم مالغ :نامالغ لتتقا :لاق رباج نع ,(7084) مقرب ()

 !راصنألل اي :راصنألا ىدانو .نيرجاهملّل اي :نورجاهملا وأ رجاهملا ىدانف ,راصنألا

 ! هللا لوسر اي ال :اولاق «؟ةيلهاجلا لهأ ىوعد ؟اذه ام» :لاقف لك هللا لوسر جرخف

 ًاملاظ هاخأ لجرلا رصنيلو .سأب الف» :لاق .رخآلا E ءالتتقا نيمالغ نأ الإ

 «هرصنيلف ًامولظم ناك نإو ءرصن هل هنإف ههنيلف ًاملاظ ناك نإ : او
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 نع « هللا دبع نب رباجو يراصنألا ةحلط ىبأ ثيدح نم دواد وبأ حر جرخو

 هيف كن نطوم يف ًاملسم أرما خي ,ملسم ءیرما نمام» : :لاق للك يبلا

 امو ترص هيف بحي نطوم يف هللا هلذخ الإ «هضرع نم هيف صقتنیو ا

 نم هيف كهتنيو ءهضرع نم هيف ٌصقتنُي عضوم يف ًاملسم ٌرصني ٍءیرما نم

 ١. «هترصن هيف بحي عضوم يف هللا هرصن الإ «هتمرح

 الك يلا نع هيبأ نع «لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح نم دمحأ مما حتر

 ىلع هلا هذآ (ةرصنن نأ ىلع ردقي وهو هرصني ملف لا 0 : لاق

 . 05(ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر

 َرصن ْنَم» : لاق لَ ّيبنلا نع «نيصح نب نارمع ثيدح نم رازبلا جّرخو

 . («ةرخآلاو انّدلأ ىف هللا ُهَرَصَن «هرصن عيطتسي وهو بيغلاب هاخأ

 )١( مقرب هاور )٤۸۸٤(« دمحأ هاورو ٤/ ۳۰«هخیرات» يف يراخبلاو ۰۳٤۸-۳٤۷/۱١

 «هخيرات» يف نايفس نب بوقعيو ١/ ,00هيوار ريشب نب ليعامسإ مهدنع هدنس يفو

 .ثيدحلا اذه ريغ هل فرعي الو «نابح نبا ريغ هقثوي مل رباجو «ةحلط نا نع

 «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلا دنع بوي أ يبأو رباج ثيدحب قوقتي نكل

 نييتآلا نيصح نب نارمعو فينح نب لهس ثيدحبو  يمثيهلا هدانسإ نسحو . 17

 نسح ثيدحلاف «فلؤملا دنع

 مويلا لمع» يف ينسلا نباو «(88814) «ريبكلا» يف يناربطلاو « 4817/7 دمحأ هاور (۲)

 .فيعض وهو «ةعيهل نب هللا دبع هيفو )٤١١(. (ةليللاو

 ةريبكلا» يف يناربطلاو ۲٠١/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(۳۳۱۰٣۳۳(«)۷) رازبلا هاور (۴)
 :لاقو «.717/1 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو . بيرغ : ميعن وبأ لاقو 2(”

 لاجر هلاجر عوفرملا ديناسأ دحأو ,نارمع ىلع فوقوم اهدحأو «ديناسأب رازبلا هاور

 يناربطلا هاورو , حيحصلا

 نع :ليق :لاقو .ًاعوفرم سنأ نع نسحلا ثيدح نم ١8/4 يقهيبلا هاورو

 حصأ فوقوملاو ءاعوفرم هدانسإب هنع : ليقو .ًافوقوم نيصح نب نارمع نع «نسحلا
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 ال لب «هبذکیف هثدحي نأ هل لحي الف «هيخأل ملسملا بذك :كلذ نمو

 ّيبنلا نع «ناعمس نب ساونلا نع دمحأ مامإلا «دنسم» يفو ًاقدص الإ هثّدحُي

 هع تتار :قدصم كل وه امدح كاج تتح نأ ةنايخ تربك» :لاق اپ

 , 7(سذاك

 لاق امك .ربكلا نع ٌءىشانوهو .ملسملا هيخأل ملسملا ٌراقتحا : كلذ نمو

 ؛دوعسم نبأ ثيدح نم ملسم هجّرخ «سانلا ٌطْمَعو ٌنحلا رطب ربكلا» : هي ينل

 يفو ء«سانلا ًءاردزاو ءٌّقحلا ُهَفَس ٌربكلا» :هل ةياور يفو .دمحأ مامإلا هجرخو

 :ساثلا صمغو ؟' «ًائيش مهاري الف» :ةدايز ةياور يفو ««سانلا صمغو» : ةياور

 موق رخ ال اونمآ َنيّذلا اهُيأ اي» : لجو زع هللا لاقو ؛ مهفاردزاو مهيلع نعل

 ا ارح نكي نأ يسع ٍءاسن نما الو نمر يخ ارگ نأ ىَسَع موق ّنِم

 نيعب هريغ ىلإو «لامكلا نيعب هسفن ىلإ ٌرظني ربكتملاف ١١[« :تارجحلا]

 لبقي نأ الو «مهقوقحب موقي نأل الهأ مهاري الو ,مهيردزيو مهرقتحيف « صقنلا

 . هيلع هدروأ اذإ ٌّقحلا مهنم دحأ ْنِم

 ىلإ ةراشإ هيف : تاّرم ثالث هردص ىلإ ريشي ءانهاه ىوقتلا» : : لكي هلوقو

 نم هح قو «هفعضل سالا تحي نم ٌبرذ . ىوقتلاب هللا دنع قلخحلا مرک نا

 ا ساتل ناف ءاينذلا يف ردق هل نّمم ىلاعت هللا دنع ًاردق مظعأ وهو ءاينّدلا

 4 مُكاَقنأ ۾ هللا ع مُكََرْكأ نإ : ىلاعت هللا لاق امك «ىوقتلا بسحب ا

 و « يخلبلا نوراه نب رمع هيفو .44/5 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء١۱۸۳/ ٤ دمحأ هاور (۱)

 . كورتم

 يف يراخبلاو «(441/1) دواد بأ هاور « يمرضحلا ديسأ نب نايفس نع بابلا يفو

 .فيعض هدانسإو ء١٠/۱۹۹ يقهيبلاو ء(۳۹۳) «درفملا بدألا»

 يف يناربطلاو (۱۹۹۹) يذمرتلاو «4 70و ۳۹۹و ۳۸٣/٣ دمحأو )٩4۱(« ملسم هاور (۲)

 . ۱۸۲/٤ مكاحلاو )٠١۳۳(« «ریبکلا»
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 ّزع هلل مهاقتأ» :لاق ؟ سانلا مركأ ْنَم : لك ٌّىبنلا لئسو ١[. :تارجحلا]

 امك .بلقلا يف اهّلصأ فقل ,©7«ىوقتلا مركلا» :رخآ ثيدح يفو . 07(ٌلجو

 دقو .[۳ : ا لافت لاق
 نأ ول» : : هلوق دنع يهلإلا 5 أ ثيدح ىلع مدخلا يف ی اذه ركذ قبس

 داز ام «مکنم دحاو ا ىلع اوناک مکنجو مكسنإو مكرخاو مكلوأ

 زع هللا الإ اهتقيقح ىلع ٌدحأ علي الف ا ا ناك اذإو
 ىلإ رظني نكلو ماو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ : لَ لاق امك .لجو

 وأ ا 1 ج وک هل نمم اک دف «ذئنيحو «مكلامعأو مكبولق

 نم ءيش هل سيل نم نوكيو .ىوقتلا نم ًابارخ هبلق ءايندلا يف ةسايروأ ؛ةاج

 0 «ىلاعت هللا دنع مركأ نوكيف ءیوقتلا ّنم م ًاءولمم هبلق كلذ

 الار :لاق ی ّيبنلا نع «بهو نب ةثراح نع نيا يف امك ًاعوقو

 مكربخأ ال ا يال ا ىلع سنا را ا لك ةئجلا , لهب مكربخأ

 .«©9ةريكتسُم اج لح لك :راذلا لھاب .
 )١( ملسمو ,.(؟87) يراخبلاو ء۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور )۲۳۷۸( .

 ,#”: 7/8 ينطقرادلاو «.(4714) هجام نباو «(۳۲۷۱) يذمرتلاو ٠١/8., دمحأ هاور (۲)

 «ريبكلا» يف يناربطلاو 10-2175 /1 يقهيبلاو )۲١(« «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو

 «نسحلا نع «ةداتق نع « عيطم يبأ نب مالس قيرط نم )٠٤٥(« يرغبلاو «.(5417)
 هقفاوو ١57/7 و٤ /۲٠٠. مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسحو بدنج نب ةرمس نع

 ثيدح نم رخآو 2707/7 ينطقرادلا دنع ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو ! يبهذلا

 .امهب ىوقتيف )٠١( يعاضقلا دنع ةديرب

 )٤۱٤۳(« هجام نباو ,(59514) ملسمو ٥۳۹/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۳)

 , )۳۹٤( نابح نبا هححصو

 )٤( يراخبلا هاور )٤۹۱۸( يذمرتلاو .(75887) ملسمو ,.(5561/)و (507/1)و )55١8(, =
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 لکف e لهأ اّمأ» : لاق . هك يبنلا نع سا نع ()«دنسملا» يفو

 لهأ ااو أل هللا ىلع م مسقأ ول «نيرمط يد «ثعشأ ءيفعضتم بفيعض

 .«عبَت يذ « عام ٠ عاج ظاَوَج ُيرَطْعَج لكف الا

 ةنجلا تجاحت» :لاق ل يلا نع «ةريره يب أ نع «نيحيحصلا» يفو
 ينلخدي ال : ةنجلا تلاقو « نيرّبجتملاو َنيرّبكتملاب تربوا :ٌراَثلا تلاقف الا

 ًءاشأ نم كب محرأ يت قمح تنا : ةئجلل هللا لاقف « , مهطقَسو سالا ٌءافعض ر

 .“«يدابع نم ءاشأ نم كب تع «يباذع تنأ :راثلل لاقو « يدابع نم

 ترختفا» : لاق , كي ّيبنلا نع ٍديعس يبأ ثيدح نم ”دمحأ مامإلا هجرخو

 كولملاو نوربكتملاو ةربابجلا يتلخدي بر اي :راثلا تلاقف «رانلاو نجلا
 كو نك انامل و الا ينلخدي ر اي : ٌةّنجلا تلاقو «ٌفارشألاو

 . ثيدحلا

 .(651/4) نابح نبا هححصو -

 هيلع نوربجتيو هنورقتحيو سانلا هفعضتسي : يأ «نيعلا حتفب وه «فعضتم» : هلوقو

 وه : ظاوجلاو .لطابلا يف ةموصخلا ديدشلا يفاجلا : لتعلاو .ايندلا يف هلاح فعضل

 . عونملا عومَجلا

 .قباسلا ةئراح ثيدحب ىوقتي هنكل «فيعض وهو «ةعيهل نبا هيفو )۱( ۳/٠٤١

 .ربكتملا ظيلغلا ظفلا : يرظعجلاو

 هجيرخت مامت رظناو )۷٤٤۷(« نابح نباو .(75845) ملسمو )٤۸٥۰(« يراخبلا هاور (۲)

 . هيف

 هدنس يفو )٥۲۸( «ةنسلا» يف مصاع يأ نبا هاورو ءال4و ۱۳/۲۳ «دنسملا» يف (۳)

 قيرط نم )۲۸٤۷( «حيحصلا» يف هوحنب ملسم هاورو .طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع

 يف يتلا ةدايزلا نود يردخلا ديعس يبأ نع «حلاص يبأ نع .شمعألا نع ريرج

 .«اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو» : هلوق دعب «دنسملا»
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 ِلوسر ىلع ٌلجر رم :لاق دعس نب لهس نع 2«يراخبلا حيحص» يفو
 فارشأ نم ج لاقف «؟اذه يف كيأر ام» : سلاج هدنع لجرل لاقف للك هللا

 نأ لاق نإو ءمُّفشي نأ عفش نإو « حكنُي نأ بطخ نإ ّيرح هللاو اذه :سانلا
 : لك هللا لوسر هل لاقف ءرخآ ٌلجر رم مث وب ٌيبنلا تكسف :لاق «هلوقل مسي
 اذه «نيملسملا ءارقف نم ٌلجر اذه .هللا لوسر اي :لاق «؟اذه يف كيأر ام»
 «هلوقل عمسُي ال نأ لاق نإو ,عّفشي ال نأ عفش نإو « ّحكنُي ال نأ بطخ نإ يرح
 .«اذه لثم ضرألا ءلم نم ريخ اذه» : كك هللا لوسر لاقف

 سيل . ةعقاولا تعقو اًذإ» : ىلاعت هلوق يف يظَرَفلا بعك نب دمحم لاقو
 يف اوناك الاجر ٌضفخَن :لاق ١-۳[« :ةعقاولا] 4ُةَعِفاَر ًةّضفاَح . بذاك اهتعقول
 ."نيضوفخم ايِنّدلا يف اوناك الاجر فرو «نيعفترم اينلا

 هيفكي : ينعي ««ملسملا هاخأ ٌرقحي نأ ّرّشلا ّنِم ءىرما بسحب» : وَ هلوق

 ٌربكلاو .هيلع هرُبكتل ملسملا هاخأ ٌرقتحي امنإ ِهّنإف .ملسملا هيخأ ٌراقتحا سلا نم
 الر : لاق هنأ هلك ّيبنلا نع «ملسم حيحص» يفو شا لاصخ مظعأ نم

e 0 1هتبذع ىنعزان نمف .هؤادر ربكلاو هرازإ ٌزعلا» :لاق هنأ هنع اضيأ “هيو 2 : 2. » 

 )١( مقرب )٥۰۹۱( هجام نبا هاورو .(54149/)و )4١7١(.

 . 4/4 «روثنملا ردلا» يف امك «ةمظعلا» يف خيشلا وبأو رذنملا نباو روصنم نب ديعس هاور (۲)

 «(1449) يذمرتلاو «(404 ١)دوادوبأ ًاضيأ هاورو .دوعسم نبا ثيدح نم (41) مقرب (۳)
 )058٠0(. نابح نبا هححصو

 .ةريره يبأو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (؟5170) مقرب (4)
 ّرعلا» : هلك هلوق ىلع ًاقيلعت 107/15-174 «ملسم حرش» يف يوونلا مامإلا لاق

 «هرازإ» يف ريمضلاف ,.(ملسم حيحص خسن : يأ) خسنلا عيمج يف وه اذكه :«هرازإ

 - نمو» : ىلاعت هللا لاق» :هريدقت فوذحم هيفو «هب ملعلل ىلاعت هللا ىلإ دوعي ««ؤادر»و
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 اري اهي فك «قولخملاب قيلت ال يتلا هتافص هللا هتعزانمف

 :لاق د ىلا نع «ٍليبع نب ةلاضف نع ٠)«نابح نبا يفو

 هءادر لاف «هَءادر هللا عنان و «هرازإ هللا | عزانپ لجر : مهنع ا ال َهث

 . (هللا ةمحر نم طونقلاو ىلاعت هللا رمأ نهدف ىف لجرر 0 هرازإو 0

 كله :لاق نم» : لاق . هن ّيبْنْلا نع « ةريره يبأ نع «ملسم حيحصا)) يفو

 «سانلا يف ىري امل ًانْرحت كلذ لاق اذإ : كلام لاق ”«مهككلهأ وهف «ساثلا

 , ۳ (هننس)) يف دواد وبأ هركذ . هنع يمن يذلا هوركملا وهف

 امم اذه «هضرعو هّلامو همد : مارح ملسملا ىلع ملسملا لک الگ هلوق

 عادولا ةجَح يف هب بطخ هنإف ٠ ءةميظعلا عماجملا يف هب بطخي ل ينا ناك

 مكءامد نإ» : لاقو «قيرشتلا ماي نم يناثلا مويلاو ,ةفرع مويو ا موي

 يف ءاذه مكرهش يف ءاذه مكموي ةمرخك «مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو

 اذهو «كراشملا ىنعم يف ريصيف كلذب قلختي «ينعزاني» ىنعمو . «هبذعأ كلذ ينعزاني -

 « ةنسح ةراعتساو زاجمف «ًءادرو ا هتيمست امأو . هميرحتب حرصم ءربكلا يف ديدش ديعو

 راعش وه يذلا ٌبوثلا نوديري ال ,ىوقتلا هراثدو ءدهزلا هراعش نالف :برعلا لوقت امك

 ءادرلاو رازإلا نأ انه ةراعتسالا ىنعمو «يرزاملا لاق اذك ءهتفص هانعم لب «راثد وأ

 ل نرل الم كلذ ترف لاق «هل لامج امهو «هنامزليو ناسنإلاب ناقصلي

و نالف : برعلا مالك روهشم نمو «هلالج امهاضتقاو «مزلأ ىلاعت هللاب
 رمغو ءءادرلا عسا

 . ةيطعلا حساو : يأ ءءادرلا

 .(4089) مقرب (۱)
 ۔ )٤۹۸۳( دواد وبأو ۰۹۸٤/۲ كلامو «(75177) ملسم هاور (۲)

 يف يوونلاو ١44/1 «ةنسلا حرش» يف يوغبلا ًاضيأ هركذو «(4488) ثيدحلا رثإب مر

 . 1۷/۱ «ملسم حرش»
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 . 9«مكراشبأو» :هريغو يراخبلل ةياور يفو ."”«اذه مكدلب

 ٌمهللا ؟ُتغّلِب له ٌمُهّللا» :لاقف «هسأر عفر مث «ًارارم اهداعأف : ةياور يفو
 .©(؟تغُْلب له

 © مَبئاغلا مكنم ٌدهاشلا غلبيل الأ» :لاق مث : ةياور يفو

 مكضارعأو مكلاومأو مكءامد مكيلع مرح هللا نإف» :(”يراخبلل ةياور يفو
 .اهقحب الإ

 2 مويلا اذه لثم ٠ مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكؤامد» : ةياور يفو

 06 اهب ديري الم ملسم اهعفدي ع ىتح ‹ةمايقلا موي ا دلبلا اذهو

 . © « مارح

 هيلع ُةمحل مويلا اذه ةمرحك «نمؤملا ىلع مارح نمؤملا» :لاق ةياور يفو

 مارح هيلع ههجوو , هقرخي نأ مارح هيلع هضرعو «بيغلاب هباتغيو هلكأي نأ مارح
 . (( هتنعت 5 هعفدي نأ هيلع مارحو هكفسي نأ مارح هيلع همدو .همطلي نأ

 ملو )۱۷٤١(. يراخبلا هاورو «سابع نبا ثيدح نم (۱۷۳۹) يراخبلا هاور )١(

 .ةركب ا ثيدح نم )۱۹٤۷( دواد وبأو «.(51١ا/9)

 .ةركب يبأ ثيدح نم ۳۹/١ دمحأو «(۷۰۷۸) يراخبلا هاور (۲)

 )٣( سابع نبا ثيدح نم يراخبلل يه .

 .ًاضيأ ةركب يبا ثيدح نم ملسمو وه اهاورو «سابع نبا ثيدح نم يراخبلل يه )٤(

 .رمع نبا ثيدح نم )۱۷٤۲( مقرب (©)

 : 358/7 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .ديبع نب ةلاضف ثيدح نم (4١١)رازبلا هاور (5)

 .تاقث هلاجر

 ةمارك هدنس يفو «مصاع نب بعك ثيدح نم (19/)400 «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۷)
 .اهركذ نم دجأ مل : 7177/7 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق «نيسحلا تنب
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 E 0108 اوناك مهْنأ ةباحّصلا رع وع () «دواد يبأ ننس» يفو

 لاقف , عزفف اهذخأف «هعم لبح ىلإ مهضعب قلطناف ٠ مهنم 1 مانف ۰ ا

 هل عر ريالا لل لدي هلك يلا

 :لاق لب ّيبنلا نع ءديزي نب بئاّسلا نع يذمرتلاو دوادوبأو دمحأ جّرخو

 . ”«ميلإ اهّدريلف «هيخأ اصع ّذخأ نمف .ٌاّداج ًابعال هيخأ اصع مكُدحأ ذخأي ال»

 ظيغلا ٌلاخدإ ديري امْنِإ «هّتقرس ديري ال هعاتم ذخأي نأ ينعي © ديبع وبأ لاق

 . هيلع عورلاو ىذألا لاخدإ يف ٌداج «ةقرسلا بهذم يف ٌبعال وهف « هيلع

 ةثالث متنك اذإ» :لاق كك ل نع دوعسم نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 : (©ملسمل هظفلو نر كلذ نإف «ثلاثلا نود نانثا ىجانتي الف

 ىجانتي ال» : لاق ی ا نع سابع نبا ثيدح نم “”يناربطلا جّرخو

 .«نمؤملا ىذأ هركي هللاو ءّنمْوملا يِذؤي كلذ نإف «ثلاثلا َنوُد نانثا

 دابع اوذؤت ال» :لاق هلك ّيبنلا نع «نابوث ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 ‹ ملسملا هيخأ ةروع ٌبلط نم نإف ‹ مهتاروع اوبلطت الو «مهوُريعت الو هللا

 )١( مقرب )٥۰۰٤(« حيحص هدانسإو 257/8 دمحأ هاورو .

 )۲( دواد وبأو «5751/854 دمحأ هاور ءحيحص )*#80٠(« يذمرتلاو ) »)5١10يوغبلاو

 ) »)361/7يقارعلاو يذمرتلا هنسحو ١٠٠٠و ,5 يقهيبلاو .

 . ٦۷/۳ «ثيدحلا بيرغ» يف (۴)

 .(4861) دواد وبأو ۳۷۰/۱ دمحأو «(۲۱۸۶) ملسمو «(1۲۹۰) يراخبلا هاور (5)

 . (0817) نابح نبا هححصو ,(؟الا/ه) هجام نباو «(۲۸۲۰) يذمرتلاو

 «للعلا» يف متاح يبأ نباو )۲٤٤٤(« ىلعي وبأ هاورو )۲٠٠۷(. «طسوألا» يف (ه)

 نابح نبا ريغ هقثوي ملف «ريثك نب نسحلا ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو ۳۳۹-۳۴۲

 .لاسرإلاب ۳٠٠/۲ «هخيرات» يف يراخبلا هلعأو «نيلوهجملا دادع يف وهف ©: 5
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 . )(هتیب ىف هحضفي ىتح هتروع هللا بلط

 :لاقف «ةبيغلا ا را 2 نأ ةريره يبأ نع (ملسم حيحص)» يفو

 ا ناك نإ» لاف لوا امف ناك نإ تارا لاق فركب امث ا وو
 .«هّنهب دقف ,ٌلوقت ام هيف نكي مل نإو «هتبّتغا دقف «ٌلوقت

 هجري هيلإ ىذألا لاصيإ لحب ال ّملسملا نأ اهلك ضوصنلا هذه تنُمَضتف
 نودي َنيذّلاو :ىلاعت هللا لاق دقو ءٌّقح ريغب لعف وأ ,لوق نم هوجولا ّنِم

 : بازحألا] «نيبُم امن ناب اولَمَتا دَقَف اوبَسَتكا ام ريغب تانمؤُملاو َنيِنمْؤُملا
]. 00 0 / 

 نع «نيحيحصلا» يفو ءاومحارتيو اوفطاعتيل ةوخإ نينمؤملا هللا لعج امنإو
 مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا 07 : لاق . هلي نما نع «ريشب نب نامعنلا

 ىّمحلاب دسجلا ٌرئاس هل ىعادت يضع هنم ىكتشا اذإ «دسجلا لَكُم « مهفطاعتو
 :نهسلاو

E 1 11 1لاقو ۸ «عمجملا» يف يمثيهلا : 

 ناسل» يف ظفاحلا مزجو : تلق «ةقث وهو «نالجع نب نوميم ريغ حيحصلا لاجر هلاجر

 ,يرصبلا يئرملا ىسوم نب نوميم هنأ نالجع نب نوميم ةمجرت يف ١5١/5 «نازيملا

 عامسلاب حرص دق  سيلدتلاب ًافوصوم ناك نإو وهو - «بیذهتلا» لاجر نم قودص وهو
 ملو هناسلب ملسأ نم رشعم ايو هعفر رمع نبا ثيدح هل دهشيو : تلق .ثيدحلا اذه يف

 نم هنإف « مهتاروع اوعبتت الو « مهوريعت الو «نيملسملا اوذؤت ال «هبلق ىلإ ناميإلا ضفي

 فوج يف ولو «هحضفي « هتروع هللا عبتت نمو «هتروع هللا عبتت « ملسملا هيخأ ةروع عبتت

 يبا ثيدح نمو «نسح هدنسو :(875) يوغبلاو )7*7١(« يذمرتلا هاور . «هلحر

 نمو ءاضيأ نسح هدنسو « ٤۲٤و 471/54 دمحأو ء(۸۸۰٤) دواد يبأ دنع يملسألا ةزرب
 يف يرذنملا ظفاحلا هدانسإ نسحو )٠٦۷١(« ىلعي يبأ دنع بزاع نب ءاربلا ثيدح

 . تاقث هلاجر : 07/8 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو . ۱۷۷/۳ «بيهرتلاو بيغرتلا»

 نابح نبا هححصو )۱۹۳٤(« يذمرتلاو )٤۸۷٤(« دواد وبأ هاورو )۲٥۸۹(. مقر (۲)

 . (4٩9۷9)و (6۷0۸)
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 هل ىعادت هسأر ىكتشا نإ ءدحاو لجرك نونمؤملا» : ملسمل ةياور يفو
 0 7 دسجلا رئاس

 ىكتشا غ یکتشا نإ دحاو ا :اضيأ هل ةياور يفو

 . هلك ىكتشا .هسأر ىكتشا نإو لك

 ؛ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :لاق لك ّبنلا نع « ىسوم يبأ نع امهيفو
 1 ."ًاضعب هضعب ٌدشي

 وجا : لاق < ّيبنلا نع : ةريره 5 تيد نم © ةواذوبأ حر جرخو

 هجّرخو . «هئارو نم هطوحيو .هتعيض هنع بنكي - أ نمؤملا «نمؤملا
 . «هنع هطميلف .ىذأ هب ىأر نإف « هيخأ 17 مكّدحأ نإ» : هظفلو «۵ يذمرتلا

 مهريغصو ا كذنع نيملسملا ريبك لعجا .رررعلا دع لو
 دام ىبحي مالك نمو ؟هيلإ ءيست ر نأ بحت كئلوأ 5 ا مهطَسوأو ًانبا
 «هحرفت مل نإو «هرضت الف «هعفنت مل نإ : ةثالث كنم نمؤملا ظح نكيل : يزارلا
 . همت الف هحدمت مل نإو اف

 نابح نبا هححصو ۲۷۰/٤ دمحأو )۲۹۸٦(« ملسمو )٦۰۱۱(« يراخبلا هاور )١(

(۳(. 

 يئاسنلاو ٤ دمحأو ,(1686) ملسمو «(۰۲۹٦)و (۸۱) يراخبلا هاور (۲)

 . (۲۳۲) نابح نبا هححصو لولو

 بهو نباو ء(۲۳۹) «درفملا بدألا» يف يراخبلا ًاضيأ هاورو «(4418) «ننسلا» يف (۴)
 لاق امك نسح هدانسإو )٠۲١(. «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو .۳۷ص «عماجلا» يف
 رازبلا دنع سنأ نع بابلا يفو ,  ۲ «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا ظفاحلا

 )١74(. يعاضقلاو «(۳۲۹۷)

 ةعيضو «هيلإ اهمضيو «هتشيعم هيلع عمجي : يأ «هتعيض هيلع فكي» :هلوقو
 . كلذ ريغو ةعارزلاو ةراجتلاو ةعنصلاك هشاعم هنم نوكي ام : لجرلا

 هباتغي نم هنع عفديو هنع بذيو .هنوصيو هظفحي : يأ «هئارو نم هطوحي» : هلوقو
 . كلذ ريغو ةقفشلاو ةقاطلا ردقب ناسحإلاب دانو ارض هب قحلي وأ

 . ًادج فيعض وهو « هللا ديبع نب ىيحي هيفو «(۱۹۲۹) مقرب )٤(
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 ْنَع َسْفَن نم : لاق وكي هللا بورن نع هع هلا يضر ةريرُه يبأ ْنَع

 رسي ْنَمو ءةمايقلا موي برك ْنم ةبرک هع هلا س ءاينّذلا برك ْنِم ةبْرُك موم

هرس ءًاملسُم رس ْنَمو ةرخآلاو اَْنُدلا يف هيلع هلا رسي «رسعم ىلع
 يف هلا 

 فا نوع يف دبع ناك ام دْيَعلا ِنْوَع يف هللو .ةرخآلاو اينّدلا

 يب يف موق سج امو ملا ىلإ ًاقيرط هب هل هلا لس < املع هيف سمي ًاقيرط

مهيلع تر ر ‹ مهني هنوسرادتيو هللا باک نول هللا تويب ْنم
 ءتيكسلا 

 هب أب نمو هتل نميز هلل مرکو «ةكالملا محو محلا مهو

 .©"0ملسم هاور «هبسن هب ٌعِرسُي مل ا

 ىبأ نع 0 نع فعالا .ةياور نم ملسم هجرخ ثيدحلا اذه

ت يف ظافحلا َنِم دحاو ٌريغ هيلع ضرتعاو «ةريره
 لضفلا وبأ . مهنم «هجيرخ

 نع ٌتْنّدَُح : RR نإف < 0

aهثدح نم ركذي ملو حام يب ىبأ نم هعمسي مل شمعألا نأ ردو  

 يف شمعألا باحصأ ضعب دازو « ةياورلا هذه هريغو يذمرتلا حجرو «هنع هب

 يذمرتلاو )۳٣٤۴(« دواد وبأو 7٠24و ۲۰۲/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو .(۲۹۹۹) مقرب (۱)

 ۰۹۹/۱ يمرادلاو ۷۲۹/۸ ةبيش يبأ نباو )۲۲٠(« هجام نباو ۲۹(۰ ٥٤)و (7545)

 .(60 4ه)و (874)و )۸٤( نابح نبا هححصو «(۱۳۰)و «(۱۲۷) يوغبلاو

 .(50 ٤ه)و
 .(۰٣۱۹۳)و )١4178( يذمرتلاو «(4455) دواد وبا هاور (؟)
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 .©0(ةمايقلا موي هّترثع هللا لاقأ ًاملسم لاقأ نمو» :ثيدحلا نتم

 : لاق لكي ىلا نع رع «رمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف اجرخو

 ناک ي ا و .هملسي الو «هملظي ال < «ملسملا وخ أ ملسملا»

 ,ةمايقلا موي برك ْنم ةبرك هنع هللا جّرف «ملسم نع جرف نمو «هتجاح يف هللا

 .©(ةمايقلا موي هللا هرتس املسم رتس نمو

 سفن ْنَم» :لاق يل ّيبنلا نع ةرجع نب بعك ثيدح نم 7 يناربطلا جرخو

 ىلع رتس نمو «ةمايقلا موي برک نم برك ُةنع هللا ست برك برك نمؤم نع
 . «هتبرك هنع هلل جرف برك ا جرف نمو «هتروع هللا رتس « هتروع سوف

 نم : : لاق « ل ٌيبنلا نع ا ا جرخو

 O نسف نو ع رخو يذلا يف هللا هرتس ءايندلا يف ًاملسم رتس

 يف هللا ناك «هيحخأ ةجاح يف ناك نمو ةمايقلا موي ترک رم اک هنع

 . (59 (هتحاح

 ةبرك هنع هللا سمن ءايندلا برك نم ٌةبرك ٍنمؤم نع سن نم» : لَك هلوقف
 ترثاكت دقو «لمعلا ا نأ ىلإ عجري اذه «ةمايقلا موي ا

 «* «ءامحرلا هدابع نم هللا ٌمحري امّنإ» : هلك هلوقك «ىنعملا اذهب ٌصوصنلا

 )١( دمحأ هاور  ۱٥۲/۲دواد وبأو ) »)۳٤٠۰مكاحلاو «(۲۱۹۹) هجام نباو ۲/٤٥

 . )٥۰۴۳۰( نابح نبا هححصو

 دواد وبأو ۰4۱/۲ دمحأو «(۲۰۸۰) ملسمو «(۱٥1۹)و )۲٤۲٤۲( يراخبلا هاور (۲)

 . )٥۳۳( نابح نبا هححصو )۱٤۲٩١(« يذمرتلاو )٤۸۹۳(«

 لاق « يطامنألا بيعشو «فيعض وهو ميلَس يبأ نب ثيل هيفو ۱۹/)٠١(« «ريبكلا» يف (”)

 .لوهجم : ۱۹۳/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا

 ةلحرلا»و * 5 «دئاوزلا عمجم» رظناو « جيرج نبا ةنعنع هيفو 2.٠١ 5/14 دمحأ هاور )٤(

 .17؟4-8١١ص «ثيدحلا بلط يف

 = «(۳۱۲۰) دوادوبأو «(4۲۳) ملسمو )١784(« يراخبلا ديز نب ةماسأ ثيدح نم هاور (9)
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 2 ۾ 5 ِ 0 1 5
 .© «ايندلا يف سانلا نوبذعي نيذلا بدعي هللا نإ» : هلوقو

 نأ اهُسيفنتو ءبركلا يف اهّبحاص ُمقوُت يتلا ةميظعلا ُةّدّشلا يه : ةبركلاو
 دا ىح قالا هل ع هناك ناك انفك ا ل
 «هتبرك هنع جرفنتف ٌةبرُكلا هنع ٌليِرُي نأ وهو «كلذ نم مظعأ ُجيرفتلاو سفن

 يف امك « ٌجيرفتلا جيرفتلا ًءازجو «سيفنلا سيفا ءا همغو همه لويو

 .ةرجع نب بعك ثيدح يف امهنيب ٌعِمُج دقو ءرمع نبا ثيدح

 معطأ نمؤم ٠ اميأ» :ًاعوفرم يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يذمرتلا ع

 اتمؤم ىقس نمؤم اميأو ءةنجلا رامث نم ةمايقلا موي هللا همعطأ < عوج ىلع ًانمؤم
 ىلع ًانمؤم اسك نمؤم اميأو «موتخملا قيحرلا نم ةمايقلا موي هللا هاقس ٠

 : ليقو هع ىف كتنلاب ةمحا ءأمإلا هج ردو . (ةنجلا رضخ نم هللا هاسك ير

 . هفقو حيحصلا نإ

 . )۱٥۸۸( هجام نباو ۰۲۲/٤ يئاسنلاو =

 هححصو «(۳۰ 46) دواد وبأو «(۲۹۱۳) ملسم مازح نب ميكح نب ماشه ثيدح نم هاور (۱)

 . )٥٩۱۲( نابح نبا

 ‹فيعض وهو « يفوعلا ةيطع هدنس يفو /1١-214 دمحأو )۲٤٤۹(. يذمرتلا هاور (۲)

 وهو «ديعس يبا ىلع ًافوقوم يور دقو «(فيعض : يأ) بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . حصأ

 ريثك وهو ینالادلا دلاخ وبأ هدنس ىفو ءرخا قيرط نم )۱٦۸۲( دواد وبأ هاورو

 1 1 .أطخلا

 ءهيف شغ ال يذلا صلاخلا بارشلا :قيحرلا «موتخملا قيحرلا نم» :هلوقو

 . اهتماركو اهتسافن نع ةرابع وهو ءاهيناوأ نم متخي يذلا : موتخملاو
 نم : يأ ,رضخأ مج .داضلا نوكسو ءاخلا مضب وه : «ةنجلا رض نم» : هلوقو

 .فوصوملا ماقم ةفصلا ةماقإ نم وهف ,رضخلا اهبايث

 - - ۸٦



 موي سانلا رشحی» : لاق دوعيسم نبا نع هدانسإب © ايندلا يبأ نبا یورو

 يا ا ل ل م

 همعطأ «لجو رع هلل معطأ ¿ نمو « هللا هاسك «لجو زع هلل اسك نمف «طق اوناك

 . «هللا هافعأ ‹« لجو زع هلل افع نمو < هللا هاقس « لجو زع هلل ىقس نمو « هللا

 موي فرشي ةنجلا لهأ نم الجر نأ» :ًاعوفرم سنأ ثيدح نم يقهيبلا جرخو
 ؟ينفرعت له «نالف اي :راثلا ٍلهأ نم ٌلجر هيدانيف ,راثلا ٍلهأ ىلع ةمايقلا

 ءاينلا راد يف يب ترم يذلا انأ : لوقيف ؟تنأ نم «كفرعأ ام هللاو ال :لوقيف

 د تقال لاق «تفرع دق : لاق ‹كتيقسف ءِءام نم ةبرش ينتيقستساف

 نم هجرخیف هب رمأيف هيف ينعفش :لوقيو « لجو زع هللا لأسيف : لاق كىر

 . ”«نانلا

 «ةرخآلاو اينُّدلا برك نم» : لقي ملو ««ةمايقلا موي 2 نم ةبركاا : : هلوقو
 دئادشلا يه َبرُكلا لإ : : كلذ ةبسانم يف ليق دقو اورا ىف لاف امك

 تارا راع لا فالخي ءايذلا فيدل هلا حي ديلا لك شل هلا

 نيو و لذ الذل نق يلحس ذا ال ادخل لا ا ال
 ةرخآلا Gg ST هاجس نع

 ليز فرخ فرك هي سم .هّدنع بَرُكلا سيفنت رفت : ءازج هللا رخأاف «ِ۽ءيش الك
 «دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي» : 5 ل كلذ ىلع

 معلا نم سانلا ْغُلبيف هين حلا رتاتو .رصبلا مُهڈفنيو «يعادلا مهعمسيف

 )١( «بيهرتلاو بيغرتلا» يف امك «فورعملا عانطصا» باتك يف 11/۲ .

 لاقو «هثیدح اوكرت : دوادوبأ لاق «ةراس يبأ نب يلع هدنس يفو )۳٤۹۰( ىلعيوبأ هاورو (۲)

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ,فيعض : متاح وبأ لاقو «رظن هثيدح يف : يراخبلا

 . كورتم ۰

 . يشاقرلا نابأ نب ديزي هيفو «هوحنب )۳۹۸٥( هجام نبا هاورو
AV - - 



 ام نورت الأ : ضعبل مهضعب ٌسانلا لوقيف «نولمتحي الو نوقيطُي ال ام بركلاو
 ,ةعافشلا ٌتيدح ركذو ««؟مكبر ىلإ مكل ٌعفشي نم نورظنت الأ ؟مكغلب دق

 . ةريره يبأ ثيدح نم هانعمب هاجرخ

 الرغ ةارُع ةافح نورشحت» : لاق < ل يلا نع ة ةشئاع ثيدح نم اجرخو
 :لاق ؟ ضعب ىلإ مهضعب ٌرظني ًءاسْنلاو لاجُرلا « هللا لوسر اي :تلقف :تلاق

 . كلذ مهُمهُي نأ نم ٌدشأ رمألا»

 ُّبَرِل ٌساْنلا موي موي : هلوق يف لكي ّيبنلا نع رمع نبا ثيدح نم اجّرخو
 فاصنأ ىلإ حشرلا يف مهّدحأ موقي» :لاق «[1 :نيففطملا] (نيملاعلا

 , © (هينذأ

 ةمايقلا موي سانلا ُقَرْعَيِ» :لاق لكي ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم اجّرخو
 هظفلو «مهناذآ علب یتح مُهُمِجلُيو ؛ًاعارذ نيعبس ضرألا يف مهقرع بهذي ىتح

 غلبيل هّنإو ءًاعاب نيعبس ضرألا يف ٌبهذيل قرعلا نِإ» : ملسم ظفلو «يراخبلل
 .©(مهناذآ ىلإ وأ «سانلا هاوفأ ىلإ

 مشل ا : لاق والا ّيبنلا نع .دادقملا ثيدح نم © ملسم جرخو

 يف نونوكيف ءُسمّسلا مهّرهصتف «نيليم وأ ليم ٌردق نوكت ىتح دابعلا نم

 )١( يراخبلا هاور )٤۷۱۲(« دمحأو .(44) ملسمو ۲/٤٩٥-٤۳۹ .

 . ۱۱٤/٤ يئاسنلاو ,.(5869) ملسمو )٠٥۲۷(« يراخبلا هاور (۲)

 . (۲۸۹۲) ملسمو )٠٩۳۱(. يراخبلا هاور (؟)

 )٤( يراخبلا هاور )1٥۳۲(. ملسمو )۲۸۹۳( .
 نع :(5855) ملسم ظفلو 7(2؟١17) يذمرتلا ظفل وه فلؤملا هقاس يذلا ظفللا اذه (ه)

 تعمس :لاق .دوسألا نب دادقملا ينثدح ,رماع نب ميلس ينثدح باج نب نمحرلا دبع

 رادقمك مهنم نوكت ىتح قلخلا نم ةمايقلا موي سمشلا ىندت» :لوقي لَك هللا لوسر
 .(ليم
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 ىلإ هذخأي نم مهنمو « هيبقع ىلإ 1 مهنمف «مهلامعأ ردقك قرعلا

 . «ًاماجلإ همجلُي نم مهنمو هُيوقَح ل هذخأي نم مهنمو « هيتكر

 ا ىرت اهئارو نم ُةنجلاو ان ةمايقلا موي اهلك ضرألا : و

eا يف هقرع 5 ىتح لجل قرعیف  e 

 "مهب عتصُي سانلا

 مهلت مهلامعأو ‹ةمايقلا ا سوؤر قوف سمشلا : ىسوم وبأ لاقو

 . 0 ہهيحضت وأ

 0 يف ءىرما لک :ًاعوفرم رماع نب ةبقع ثيدح ا يفو

 .) سالا َنيِب ٌلَصْفُي یتح هتقدص

 اذه . «ةرخآلاو لا يف هيلع هللا رسي رسي «رسعم ا نمو» : هيدي ةلوق

 0 ةمايقلا م 5 هللا 0 0 ا اضیا

 .[؟5 : ناقرفلا] اريسع َنيِرفاكلا َناكو#

 امِإ : نيرمأ دحأب نوكي لاملا ةهج نم ايندلا يف رسعملا ىلع ريسيتلاو

 ةرظنف ةَرْسْع وذ ناک ْنِإَو» : ىلاعت لاق امك «ٌبجاو كلذو ‹ةرسيملا ا هراظنإب

 هئاطعإبف ءالإو «ًاميرغ ناك نإ هنع عضولاب ةراتو 18٠١[« :ةرقبلا] 4ِةرَسيَم ىلإ

 . ميظع لضف هل امهالكو «هراسعإ هب ٌلوزي ام

 ىنعمو 2544/١١ «حتفلا» يف ظفاحلا هدانسإ ىوقو .«ثعبلا» يف يناربطلا هاور )١(

 .اهل تزرب :يأ «سمشلل تيحض : مهلوق نم ‹ مهزربتو مهرهظت : «مهيحضت)

 . (۳۳۱۰) نابح نبا هححصو )۲( ٤/۱٤۸-۱٤۷
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 نیادی ٌرجان ناكو :لاق را ا ةزيرش نأ نع «نيحيحصلا» يفو

 لدغ راش نأ هللا لعل ا هنايبصل لاق ا اذإف ال

 .() (هنع هللا زواجتف

 » :لوقي كي ّيبنلا اعمس يراصنألا دوعسم يبأو ةفيذُح نع امهبفو

 نع كح ءرسوملا نع ٌزواجتأف E ابأ ٌتنك :لاقف .هل ليقف لجر

 يف : :لاق وأ «ةكسلا يف ٌروجتأو يعي ارك كك :لاق ؛ ةياور يفو هرِسعُملا

 يفو . اک ّيبنلا نع دوعسم يبأ ثيدح E هجرخو ,0 هل َرفْعَف دقنلا

 . (هنع اوزواجت فق كلل دا : هللا لاقف» : هثيدح

 هب نأ هريس نمو : لاق « 36 ّيبنلا نع ةداتق يبأ ف نم اضلا جرخو

 .(9(هنع عضي وأ ءرسعُم نع سقنيلف ‹ ةمايقلا موي برك ْنم هللا

 ف رنا نم» :لاق قل ّبنلا نع رسلان أ ثيدح نم ًاضيأ جٌرخو

 .()«هّلظ لإ ّلظ ال هل یف هللا هّلظأ هن عضو وأ

 ا نأ دارأ نم» : لاق كي ا نع «رمع نبا نع(” «دنسملا» يفو

 هححصو «۳۱۸/۷ يئاسنلاو «.(165١؟) ملسمو «(۸۰٤۳)و (۲۰۷۸) يراخبلا هاور )١(

 6١(. 5 ؟)و )5١ 6١( نابح نبا

 .(1550) ملسمو ,(481"7)و (۲۳۹۱)و (۲۰۷۷) يراخبلا هاور (۲)

 )۴( مقرب )١651(.

 )٤( ملسم هاور )١855(.

 يناربطلا دنع يه امنإو .هيف درت مل «هلظ الإ لظ ال موي» : ةلمجو )۳٠٠٠١(. ملسم هاور (©)

 (450) «هدنسم» يف يعاضقلا باهشلاو «(٠۳۸)و (۳۷۹)و (۱۹/)۳۷۲ «ریبکلا» يف

 حيحص» يف جرخم ثيدحلاو ٠۹/۳۲-۲١ «ةيلحلا» يف ميعن يبأو «(577)و (١٤ا)و

 68١(. 5 5) «نابح نبا

 )٩(  ۲۳/۲نبا نم عمسي مل هفعض ىلع يمعلا ديزو ءرمع نبا نع يمعلا ديز قيرط نم =
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 . «رسعم نع جرفيلف هتبرك فشكتو «هتوعد

 امم اذه . «ةرخآلاو اينّدلا يف هللا هرتس ءًاملسُم رس نمو» : هلع هوقو

 ّيبنلا نع « سابع نبا ثيدح نم )هجام نبا جرخو . .هانعمب ا ترثاكت

 فشك نمو «ةمايقلا موي هتروع هللا رتس ا هيخأ ة روع رم نم» : : لاق ۰

 .«هتيب يف اهب هحضفي ىتح هتروع هللا فشك «ملسملا هيخأ ةروع

 « :لوقي ۰ دلع علا عمس رماع نب ةبقع ثيدح نم دمحأ مامإلا جرخو

 .© (ةمايقلا موي لجو زع هللا هرتس «ةروع ىلع ايندلا ىف ًانمؤم رتس

 « بويع مهل نكي مل ًاموق تكردأ :لاق هنأ فلّسلا ضعب نع يور دقو

 ٌبويع مهل تناك ًاماوقأ ٌتكردأو ءًابويع مهل سانلا ركذف «سانلا بويع اوركذف
 3 2 و 4

 نما نم ٌرشعم ايو :.لاق هنأ د ّيبنلا نع 1 ل يبأ ثيدح اذه دهاشو

 . مهتاروع اوعبتت الو يالا اوباتغت ال < هبلق يف ناميإلا لدي ملو «هناسلب

 (هتیب يف هحضفي «هتروع هللا عّبتت نمو «هتروع هللا متت ‹ مهتاروع عبتا نم هنإف

 .رمع =

 )١( «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هدانسإ نسحو 7(2؟845) مقرب ۲۳۹/۲۳

 ةقرو «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاقو “١517 : نب نامثع نب دمحم «لاقم هيف دانسإ وه

 لاقو «ثيدحلا فيعض «ثيدحلا ركنم :متاح وبأ هيف لاق «يحمجلا ناوفص

 هلو «تاقث دانسإلا لاجر يقابو «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «يوقلاب سيل : ينطقرادلا

 هاورو «ننسلا باحصأو «هحيحص» يف ملسم هاورو «ةريره يبأ ثيدح نم دهاش

 حيحص ثيدحلاف :تلق «رمع نبا ثيدح نم يذمرتلا .

 ١4/١« «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك « عاطقنا هدنس يفو ©4 دمحأ هاور (۲)

 . ("8)و ("4) بيطخلل «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» رظناو
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 © رمع نبا ثيدح نم هانعم يذمرتلا جّرخو , " دوادوبأو دمحأ مامإلا هجّرخ

 نير ىلط ناتان ملغاو

 هنم تعقو اذإف «يصاعملا َّنِم ٍءيشب فرعُي ال ًاروتسم ناك نم :امهدحأ
 ةع كل نال : اهب ثدحُتلا الو ءاهكته الو ءاهمشك ٌثوجي ال هن 1 وفم
 نإ : ىلاعت هللا لاق دق كلذ يفو « صوصنلا هيف تدرو يذلا وهاذهو ةمّرحم

 اينذلا يف ميلأ ٌباَذَع مھل اونمآ َنيِذْلا يف حافلا م يشت 93 نوحي يذلا

 عقو اميف رتتسملا نمؤملا ىلع ةشحافلا ةعاشإ :دارملاو . ع
 ءارزولا ضعب لاق .كفإلا ةصق يف امك «هنم ءيرب وهو هب مهتا و <

 ٌروهظ نإف «ةاضعلا تست نأ دهتحا ت ا م

 ءاج ول اذه لثمو «بويعلا رتس رومألا ىلوأو «مالسإلا لهأ يف ٌبيع مهيصاعم
 «هسفن رتسیو عجري ناب رتب لب ءرسفتسُب مل ةرَسفي ملو «ٌدحب ٌرقأو 0

 ا ٌتبصأو : لاق يذلا رسفتسي مل امكو ؛ © 7ةيدماغلاو ازعام اک يلا رمأ

 ىتح هل عفشُي هنإف «مامإلا غلبي ملو «هتميرجب ٌدخأ ول اذه لثمو .
 تائيهلا يوذ اوليقأ» : لك يلا نع كيدعتلا ءاج هلثم يفو . ا غلبيال

 .© ةشئ ةشئاع ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هجرخ . «مهتارثع

 نسح هدنسو (4864) دواد وبأو «474و 47١-47١ /14 دمحأ هاور « حیحص ثيدح )١(

 .اهنم اذهو .دهاوشلا يف

 نابح نبا هححصو «لاق امك وهو .بيرغ نسح :لاقو .(۲۰۳۲) يذمرتلا هاور (۲)

 ىلعي يبأ دنع بزاع نب ءاربلا نع بابلا يفو «هلبق امل دهاش وهو )٥۷1۳(«

 .(ل5ا/6)

 . هجيرخت مدقت (6)

 )٤( هثيدح مدقت دقو ءزعام وه .

 «فارشألا ةفحت» يف امك «ىربكلا نئسلا» يف يئاسنلاو )٤١۷١(. دواد وبأ هاور (©)

 = نبا هححصو )٤٠٥(« «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ء5/١181 دمحأو ؛« 5
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 ءاهنم ّبكترا امب يلابُي ال اهب ًانلعم , يصاعملاب ًارهتشم ناك نم : يناثلاو

 كلذ ىلع صن امك «ةبيغ هل سيلو ُنلعُملا ٌرجافلا وه اذهف هل ليق امب الو

 0 «هرمأ نع ثحبلاب سأب ال اذه ٌلثمو «هريغو يرصبلا ٌنسحلا

 ع ن ب ةعاوإلا لكك ّيبنلا .لوقب ٌلدتساو ءانباحصأ ضعب كلذب حّرص

 غلبي مل ولو لح اذإ هل عفش ال اذه لكم .() «اهمجراف « تفرتعا نإف اذه

 لاق . هلاثمأ هب عدتريو مرش فكل دحلا هيلع َماَقي ىتح كرتُي لب ءناطلّسلا

 عفشي ن أ سأب الف لز هنم تناك امنإو «سائلل ىذأ هنم فرع مل نم : : كلام

 «ٌدحأ هل عفش” نأ بح بح أ الف داسف وأ رشب َفرُع نم اّمأو «مامإلا غلبي مل ام هل

 . هريغو رذنملا نبا هاكح ءٌدحلا هيلع ماقُي ىتح كرتي نكلو

 مهنأل RE لاح لك ناطلشلا ىلإ قاّسفلا عفر دمحأ مامإلا هركو

 ادلع مرعب هنا بلغ نإ لاف اذهل « اههجو راع احلا ترم ال اغ

 . ازئاج ُهلتق نكي مل ينعي :تامف ءًالجر اوبرض مهنا ركذ مث «هعفراف

 نيبو هنيب اميف ٌبوتي نأ هل ٌلضفألا ناك ءلّوألا برصلا ّنم ٌدحأ بات ولو
 . هسفن ىلع رتسيو  ىلاعت هللا

 ينأي نأ هل ىلوألا لب :ليقو .كلذك هنإ :ليقف «يناثلا ٌبرضلا امأو

 .هرهطي ىتح ّدحلا ٌبجوي امب هسفن ىلع ٌرقيو «مامإلا

 نبا ثيدح يفو «هيخأ نوع يف ٌدبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو» : هلوق

 حرش يف قبس دقو .«هتجاح يف هللا ناك «هيخأ ةجاح يف ناك نمو» :رمع

 يعسلاو جئاوحلا ءاضق لضف نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو سماخلا ثيدحلا

 .(4) نابح =

 نابح نبا هححصو 1590 ملسمو )77١5(« يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور )0(

.(E ۷) 

 . طخ وهو يال نأو :(أ) يف (0
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 رورّسلا ُلاخدإ لامعألا ٌلضفأ» :ًاعوفرم رمع ثيدح نم “”يناربطلا جّرخو .اهيف
 حاج هل تدفق راه تعش وأ" ؛ةتروع ترك سولا ىلع

 : مهل لاقو لجرل ةجاح ءاضق يف هباحصأ نم ًاموق يرصبلا ٌنسحلا ثعبو

 ىلإ اوعجرف «فكتعم انأ :لاقف ءًأتباث اوتأف «مكعم هوذخف «ينانبلا تباثب اورم
 كيخأ ةجاح يف كيشم نأ ملعت امأ شمعأ اي : هل اولوق :لاقف «هوربخأف نسحلا

 بهذو «هفاكتعا كرتف «تباث ىلإ اوعجرف ؟ِةحَح دعب ةجح نم كل ريخ ملسملا

 . مهعم

 جرخ :تلاق «ترألا نب باّبخل ةنبا ثيدح نم ”دمحأ مامإلا جرخو

 ءانل ِةْنْفَج يف انل ةزنع بلحي ىتح انّدهاعتي ةي يبنلا ناكف «ةّيرس يف بابخ
 .ناك ام ىلإ اهبالح داعف ءاهّبلح ُباّبخ مدق اًملف «ضیفت ىتح ءىلتمتف

 هفعضو « يكملا مرحلا ةخسن «نيرحبلا عمجم» نم 7/59 ةقرولا يف امك «طسوألا» يف )١(

 امهو «ءاونلا ريثكو يدنكلا ريشب نب دمحم هدنس يفو ء١١۳٠ /۳ «عمجملا» يف يمثيهلا

 . نافيعض

 كيخأ ىلع لخدُت نأ لامعألا لضفأ» هعفر «ةريره يبأ ثيدحب ىوقتيو :تلق
 ءاضق يف ايندلا يبأ نبا هاور «ًازبخ همعطت وأ ءًانيد هل يضقَت وأ ءًارورس ملسملا نمؤملا

 «يروثلا نايفس تخأ نبا دمحم نب رامع نع «ليمج نب دمحأ نع )١۱١١(« ةجاحلا

 .نسح دنس اذهو «ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «ورمع نب دمحم نع
 يبأ نع «لجر نع «زاغلا نب ماشه انربخأ «.(584) «دهزلا» يف كرابملا نبا ىورو

 ءملسملا ىلع رورسلا لاخدإ هللا ىلإ لامعألا بحأ نم» : لاق ةي هللا لوسر نأ «كيرش

 . « عوج نم همعطت وأ ءًانيد هنع يضقت وأ ءاّمه هنع جرفت نأ وأ

 ىلإ هتبسن دازو A «عمجملا» يف يمثيهلا لاق #”ال؟/5 «دنسملا» يف (۲)

 .ةقث وهو «يشئافلا ديز نب نمحرلا دبع ريغ « حيحصلا لاجر امهلاجرو : يناربطلا

 :لاقو «نابح نبا هركذو .لوهجم : ينيدملا نبا لاق : ٠٠۲ص «ليجعتلا» يف :تلق

 . هلوأ يف ءاي ةدايزب ديزي هيبأ مسا نإ : ليق دقو «مجامجلاب لتق
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 ٌتلخد ام ينرّيغي ال نأ وجرأل ينإو ىلب :ركب وبأ لاقف ءاهُلحي ال نآلا : مهنم

 م اللا لحن ال تناك ترلان توال نوو اراك اهتإو
 ٌبلُحي نم ىلإ ٌءاسنلا جاتحا ءاوباغ اذإ لاجرلا ناكف «كلذ نوحبقتسي اوناكو

 . )قارما بلح ينوقست الر : موقل لاق هنأ هني لا نع يور دقو .ٌنهل

 Ub ءاروج و ليال تامل E a E ناك

 ةدعقم ٌءايمع ٌروجع يه اذإف ازاي كلل اهيلإ لخدف چ ت رش

 اذکو اذك ذنم هل اذه :تلاق 2 , لجل اذه ام

 ا ری

 ْنهل يرتشيف ۰ موي لك مهزئاجعو ّيحلا ءاسن ىلع ٌفوطي لئاو وبأ ناكو

 . نهحلصي امو ّنهجئاوح

 .©ينُمُدحي ناكف «همدخأل رفسلا يف رمع ّنبا تبحص :دهاجم لاقو

 . مهَمدخي نأ رفسلا يف هباحصأ ىلع طرتشی نيحلاصلا نم ٌريثك ناكو

 سيقلا ءىرما قيرط نم (۲۹۰۳) رازبلاو «4/5 «تاقبطلا» يف دعس نبا هاور )١(

 .ًاعوفرم خيش يب نبا نع ,رجب نب مصاع نع «يلزاحملا
 نع ثدح ۲۷٥/١: «نازيملا» يف يبهذلا هنع هلقن اميف يدزألا لاق «سيقلا ؤرماو

 هيفو :لاقو ۸۳/١ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو « حصي ال ركنم ربخب ريجب نب مصاع

 مهفرعأ مل ةعامج

 . 48/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۲)

 ) )۳«ةيلحلا» ۳/۲۸۹-۲۸٥ .
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 ٌدحأ َدارأ اذإ ناكف « مهَمّدخي نأ م ل

 ةودرجف تامف .هلعفيف «يظرش نم اذه :لاق «هبوث وأ هس أر لسغي نأ مهنم
 نيب ٌةباتك يه اذإف ءاورظنف ءةنجلا لهأ نم :ًابوتكم هدي ىلع السلا
 . محللاو دلجلا

 اًنمف ءرفّشلا يف لك يلا عم انك :لاق «سنأ نع اا يفر

 ٌتحاص اظ انرثكأ 0 موي يف ًالزنم انلزنف : لاق رطفملا انو «مئاصلا

 «نورطفملا ماقو «ماّوصلا طقسف :لاق هديب سمشلا يقتي نم انمو ؛ءاسكلا

 مويلا نورطفملا بهذ» : ةي هللا لوسر لاقف .َباكرلا اوقّسو « ةينبألا اوبرضو
 . )«رجألاب

 «هرافسأ ضعب يف ماعطب يتأ الب ئبنلا نأ ملسأ نم لجر نع ىوريو
 «؟كلام» : لكي هللا لوسر هل لاقف هدي ٌيملسألا ضبقو « ةباحصأ لكأو هنم لكأف

 يل نالحري يانبا يعم : لاق «؟كلذ ىلع كّلمح امف» : لاق «مئاص ي 8 :لاق

 . دعب كيلع لضفلا مهل لاز ام» : لاقف «ينامّدخيو

 هللا لوسر تاحيصا و اسا نأ ةبالق يبا نع “”«دواد يبأ ليسارم» يفو

 ناك ام ءّطق ٍنالف َلثم انيأر ام ام :اولاق ريخ مهل بحاص ىلع نوني اومدق يك
 ناك نمف» :لاق ءٍقالص يف ناك لإ ًالزنم انلزن الو «قءارق يف ناك الإ ريسم يف

 : لاق «نحن :اولاق (؟هتباد وأ هلمج فلعي ناک نمو» ردوا توا يمول

 . «هنم ٌريخ مکلکف»

 ىلإ ًاقيرط هب هل هللا لّهس .ًاملع هيف متلي ًاقيرط كلس نمو» : ب هلوق

 نابح نبا هححصو .187/84 يئاسنلاو «(۱۱۱۹) ملسمو «(۲۸۹۰) يراخبلا هاور )١(

)0۸( . 

 .ةجاحلا : ةعيضلاو «تاقث هلاجرو ءانقيقحتب (07) مقر (۲)
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 قيرطلا كولسو :«'هل ّيبنلا نع ءادردلا وبأ ًاضي هنأ عملا اش ئوز دقو اتل

 ىلإ مادقألاب ُيشملا وهو ؛ يقيقحلا طلا كولس هيف ذ لخدي ملعلا سامتلال

 م E ايو ناجل ٍسلاجم

 وحنو .هل مهفتلاو .هتباتكو .هتعلاطمو .هتركاذمو .هتساردو .هظفح لثم ٠ ملعلا

 .ملعلا ىلإ اهب لّصوتُي يتلا ةيونعملا قرطلا نم كلذ

 هل ٌلّهسي هللا نأ كلذب داري دق .«ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل هللا لّهس» : هلوقو
 ىلإ ٌلصوم قيرط ّملعلا نف ؛هيلع هُرُسبِيو ,هقيرط كلسو .هّبلط يذلا ّملعلا

 :رمقلا] «ركذُم ْنِم ُلَهف رْكّذلل َنآرُقلا انرسَي دلو : ىلاعت هلوقك اذهو ءةنجلا
 ؟هيلع ناعيف ٍملع بلاط نم له :©فلسلا ضعب لاق ١7[.

 عافتنالا هللا ةجو هبلطب دصق اذإ ملعلا بلاطل رسب هللا نأ * اضيأ دار دقو

 .كلذب ةئجلا لوخدلو هتيادهل ًاببس نوكيف .هاضتقمب لمعلاو هب

 ر نک ءاهب عفتني رح مولع ملعلا بلاطل هللا رسب دقو

 : ليق امكو «ملعي مل ام ملع هللا هثروأ لع امب لمع نم : :هليق امك حلا
 الا هللا دیزیو : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد دقو ءاهذعب لا حلا تاو

 مهاتاو ٌىدُه مُهَداَز اوّدَنها َنيِذّلاو» :هلوقو ۷١[« :ميرم] 4« ٌىده اوَدَنْها

 .[۱۷ :دمحم] «مُهاوقت

 وهو  ةمايقلا موي ّيسحلا ةئجلا قيرط ليهست ًاضيأ كلذ يف لخدي دقو

 عافتنالل ملعلا بلاط ىلع كلذ رسييف .لاوهألا نم هّدعب امو هلبق امو  طارّصلا

 يف نسح وهو (۸۸) نابح نبا هححصو «(۲۲۳) هجام نباو )۳۹٤۱١(« دوادوبأ هاور (۱)
 .دهاوشلا

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ,11//41 «نايبلا عماج» يف يربطلا هنع هاور «قارولا رطم وه (۲)

۷1/۴۳. 
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 ع ملو «هقيرط كلس نمف ا نم هللا ىلع لدي ملعلا ناف «هب

 قّرطلا هيلع تّلُمَسف اهلهسأو قرطلا برقأ نم م ةئجلا ىلإو هللا ىلإ لصو «هنع

 ىلإو ءهللا ةفرعم ىلإ ٌقيرط الف «ةرخآلاو ايندلا يف اهلك نجلا ىلإ هولا

 يذلا عفانلا ملعلاب الإ ةرحآلا يف هترواجمو «هبرقب زوفلاو «هناوضر ىلإ لوصولا

 تاملظ يف ىَدَُِي هبو اوو «هبتک هب لزنأو «هّلسر هب هللا تعب

 يف هب ىدتهُي هنأل ؛ًارون هباتك هللا ىمس اذهلو ءكوكشلاو هّبْشلاو لهجلا

 هللا هب يدهي . نم باتكو رون للا نم مكب دق : ىلاعت هللا لاق . تاملظلا

 مهيدي هنْذإِب رونلا ىلإ تطل مُهُجرخُيو مالسلا لبس ةناوضر عبثا نَم

 ©1٠-١5[. :ةدئاملا] 4 ميقتسم طارص ىلإ

 يف اهب ىدتهُي يتلا افا ىذا ملعلا َةَلَمَح كي بتلا لشمو

 يف ِءامَلُعلا لثم نإ» :لاق الب بلا نع سنأ نع "”«دنسملا» يفف «تاملظلا

 اذإف ىرحبلاو بلا تاملظ يف اهب ىدتهُي الا 5 ةوتجتلا اا

 . «ةادهلا شفا كشوأ نوجا تسمطنا

 هَتْلَمَح ُءاقب ملعلا ٌءاقبو «ىدُه يف سائلاف « ضرألا يف ًايقاب ملعلا ماد امو

 «نيحيحصلا» يف امك «لالضلا يف سالا عقو هب موقي ْنَمو هتلمح بهذ اذإف
 اعازتا ملعلا ضبقي ال هللا َّنِإ» : لاق الإ يلا نع ,ورمع نب هللا دبع نع

 ذخَتا ماع قبي مل اذإف «ءاملُعلا ضبقب هضبقي نكلو « سانلا رودص ْنِم هٌعزتني

 ٠١ «اولضأو اوُلضف . ملع ريغب اوًتفأف ءاولئسف لاج ءاسؤر سالا
 انأرق دقو ملعلا بهذي فيك :هل ليقف ءملعلا عفر ًاموي لكي ّئبنلا ركذو

 دنع ليجنإلاو ةاروتلا هذه» : ل ٌّيبنلا لاقف ؟انةانبأو انءاسن هانأرقأو ءنآرقلا

 اذُه نع تماَّصلا نب ةدابع لشسف «؟مهنع ينغُت اذامف «ىراصللاو دوهيلا

 . هتاور دحأ دعس نب نيدشر فعضل فيعض هدانسإو «16ا//7 (۱)

 )461/١(. نابح نبأ هححصو «(۲۹۷۳) ملسمو «(۷۳۰۷)و (۱۰۰) يراخبلا هاور (۲)
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 لا د الا قي مقري, ولع نواب كلن قلل رل لاف ةعيوعلا

 : نامسق ملعلا ناھ داغ لااا
 ‹ هئامسأو ‹ ىلاعت للاب ملعلا وهو «ناسنإلا بلق يف هترمث ناك ام : :امهدحأ

 هل عوضخلاو .هلالجإو «هتباهمو ,.هتيشخل ةيضتقملا هلاعفأو «هتافصو

 , عفانلا ملعلا وه اذهف «كلذ وحنو هيلع لكوتلاو .هئاعدو «هئاجرو «هتبحملو
 عقو اذإ نكلو .مهيقارت زواجُب ال نآرقلا نوؤرقي ًاماوقأ َّنِإ : دوعسم ُنبا لاق امك

 . عفن « هيف خسرف «بلقلا يف
 نبا ىلع هللا ةّبُح كاذف ءناسللا ىلع ملع :ناملع ملعلا :ْنسحلا لاقو

 . عفانلا ملعلا كاذف «بلقلا يف ملعو «مدأ

 :ثيدحلا يف امك هللا ُةُجح وهو ءناسّللا ىلع يذلا ٌملعلا : يناثلا مسقلاو
 وب عفا ملعلا : ملعلا نم ُمفرُي ام وأف «”«كيلع وأ كل ةجح نارقلا»

 نواهتيف ةّجح ناسُللا ٌملع ىقبيو ءاهحلصُيو َبولقلا طلاخُي يذلا ٌنطابلا
 ملعلا اذه بهذي مث .مهريغ الو هتلمح ال .هاضتقمب نولمعي الو «هب سانلا

 دهاش هلو . يبهذلا هقفاوو 44/١ مكاحلا هححصو هنسحو )۲٠٠۳(« يذمرتلا هاور )١(

 امك «ىربكلا» نم ملعلا يف يئاسنلاو ۲۹/١-۲۷. دمحأ دنع كلام نب فوع ثيدح نم

 . (1۷۲۰)و )٤٥۷۲( نابح نبا هححصو « حيحص هدانسإو . ۲۱۱/۸ «ةفحتلا» يف

 هححصو 14١(. 44) هجام نباو ۲۱۹/٤ دمحأ دنع يراصنألا ديبل نب دايز نعو

 . يبهذلا هقفاوو 2٠٠١/1١ مكاحلا

 هذه نم عفري ءيش لوأ» هعفر ءءادردلا يبأ ثيدح نم «ريبكلا» يف يناربطلا ىورو

 , 175/15 «عمجملا» يف يمثيهلا هدانسإ ن نسحو «ًاعشاخ اهيف ىرت ال ىتح عوشخلا ةمألا

 يف هدانسإب سأب الو .(۷۱۸۳) يناربطلا دنع سوأ نب دادش ثيدح نم دهاش هلو

 .دهاوشلا

 ۲۳۳/۱-۲۳٤ «ملعلا نایب عماج» يف ربلا دبع نباو 2778/17 ةبيش يبأ نبا هاورو (۲)

 . لسرم هنكل «تاقث هلاجرو ءب يبنلا نع «نسحلا نع

 .(۲۳) مقرب فلاسلا يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم « حيحص ثيدح نم ةعطق (۴)
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 ىهيناعم ٌملعي نم مَن سيلو «فحاصملا يف ُنآرقلا الإ ىقبي الف .هتلّمح باهذب
 فحاصملا يف ىقبي الف «نامزلا رخآ يف هب ىرسي مث .هماكحأ الو «هدودح الو

 الر : لي لاق امك «ةعاسلا موقت كلذ دعبو ةيلكلاب ُء يش هنم بولقلا يف الو

 ٌدحأ ضرألا يفو ٌةعاسلا موقت ال» : لاقو ۲٠سالا رارش ىلع لإ ةعاّسلا موقت
 . هللا هللا :لوقي

 هللا بات نولتي « هللا تويب نم ٍتيب يف موق سلج امو» : ب هلوق

 مهتفحو «ةمحرلا مهتيشغو تكلا مهيلع تلزن 0 .مهنيب هنوسرادتيو
7 10 0 

 يف سولجلا بابحتسا ىلع لدي اذه . «هدنع نميف هللا مهركذو «ةكئالملا

 الف ءهميلعتو نآرقلا ملعت ىلع لمح نإ اذهو «هتسرادمو نارقلا ةوالتل دجاسملا

 للك ّيبنلا نع «نامثع نع © «يراخبلا حيحص» يفو «هبابحتسا يف فالخ

 كاذف : يملسلا نمحرلا دبع وبأ لاق :ةةملعو نارقلا مّلعت نم مكريخ» :لاق

 ىتح نافع نب نامثع نمز يف نآرقلا ملع دق ناكو ءاذه يدعقم يندعقأ يذلا

 . فسوي نب جاجحلا غلب

 .(5860) نابح نبأ هححصو )۲۹٤۹(« ملسم دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم هاور )١(

 (5844) نابح نبا هححصو (۲۲۰۷) يذمرتلاو )۱٤۸(« ملسم سنا ثيدح نم هاور (۲)

 ةملك انه ةلالجلا ظفل نم دارملا (هللا هللا :لوقي دحأ ضرألا ىفو» : هلوقو .(5849)و

 نرو ا نبا ةيارؤ نيف كندر | دقي هاج امك ا
E E NSتيرا سا  

 نع روثأم وه الو ةنس الو باتك يف ال «عرشي مل هنإف .درفملا مسالاب ركذلا ةيعورشم
 ىلع ءانث ركذلاو هيف يأرلل لاجم الف ةدابعلا نم ركذلاو «ةمألا هذه نم حلاصلا فلسلا

 الإ هلإ ال» : لثم ءاهيلع توكسلا نسحي ةمات ةلمجب الإ نوكي ال وهو «هلهأ وه امب هللا

 «هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :لثمو ء«ربكأ هللاو هلل دمحلاو .هللا ناحبس» :لثمو .« هللا

 . هلو هنع تبث امم كلذ ريغو

 يذمرتلاو «(48١؟) دواد وبأو ٥۸/۱ دمحأ ًاضيأ هاورو «(0078)و )٥۰۲۷( مقرب ()
 )١1١4(. نابح نبا هححصو «(۲۱۲) هجام نباو «(۲۹۰۷)
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 id ينل 20 تاغ اج كاع لعتاو
 عمتسيل نآرقلا أرقي ْنَم رم انايحأ لك ّئبنلا ناك دقو ءًاقلطم نآرقلا ةسارد
 ْنِم ةَعمسأ Î ينإ» : لاقو 08 3 دوعسم نبا رمأ امك «هتءارق

 ُرمأي ةراتف «نوعمسي مهو هباحصأ ىلعو هيلع ا ردا ده ناك قريع

 .رماع نب َةبقُع ٌرمأي ةراتو « ىسوم ابأ

 تيب يف موق سلج امو هللا ركذ : لاق ؟لضفأ لمعلا يأ : سابع نبا لئسو

 ةكئالملا مهتّلظأ الإ «هنوسرادتيو مهنيب اميف هللا ٌباتك هيف ٌنْوطاعتي هللا تويب نم

 .هريغ ثيدح يف اوضيِفُي ىتح كلذ ىلع اوماد ام هللا فايضأ اوناكو ءاهتحنجأب

 حصأ فوقوملاو ًاعوفرم يورو
 ًاقّلِح اودعق ءةادخلا اًوُلِص اذإ اوناك :لاق سنأ نع يشاقرلا ديزي ىورو

 . لجو زع هللا نوركذيو ءَنْدّسلاو ضئارفلا َنومّلعتيو ءَنآرقلا نوؤرقي ءًاقَلح

 موق نم ام» :لاق ءب ّيبنلا نع يرل ديعس با نع اج یزو

 «هيسرادتيو هللا باتک نوطاعتي . مهالصُم يف اودعق مث ةادغلا ةذلص الص

 لدي اذهو «هريغ ثیدح يف اوضوخي ىّبح مهل نوٌرفختسي ٌةكئالم مهب هللا َلكو الإ

 هيف ةيطع نكلو «نآرقلا ةسرادمل ةادغلا ةالص دعب عامتجالا بابحتسا ىلع

 .افعص

 دعب ةسارّدلا نع َلْعّس هنأ ّيعازوألا نع هدانسإب ٌينامركلا ٌبرح ىور دقو

 دجسم يف اهثّدحأ نم لو نأ ةّيطع نب ُناَسح ينربخأ :لاقف ءحبصلا ةالص

 ذخأف «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ٌيموزخملا ليعامسإ نب ماشه رمق

 .كلذب ٌساَنلا

 )١( ملسمو «(5087) يراخبلا هاور )8٠١(., يذمرتلاو ,(554”7) دواد وبأو )۳۰۲٤(ء

 (الا*ه) نابح نبا هححصو .

 م01



 انآك انآ ”نابيلس نب ازا و نيرعلا دبع نب ديعس نع هاو
 . مهيلع ٌرْيَعُي ال دجسملا يف يعازوألاو توريبب حبصلا ةالص دعب نآرقلا ناسردي

 ةرصبلا لهأو «ةكم ّلهأو «صمح ّلهأو «قشمد ّلهأ ىأر هنأ ٌبرح ركذو
 مهلك نآرقلا نوؤرقي ماشلا لهأ نكل < حبلا ةالص دعب ةءارقلا ىلع نوعمتجي

Eار نوعيت لا لها  

 لاق .اوغرفي ىّتح ءًأرشع ٌرخآ أرقي مث «نوتصنُي سانلاو 0 مهّدحأ

 . ليمج نسح كلذ لکو : برح

 يل لاق : ٌيقشمدلا ٍديبع ْنب ٌديز لاق . ماشلا لهأ ىلع كلام كلذ ركنأ دقو
 لعفي ناك امب هثربخأف «نوؤرقت ًاقّلح َنوسلجت مكنأ ينغلب : سنأ نب كلام
 :لاق ءاذه ٌفرعن ام راصنألاو نورجاهملا ناك اندنع : كلام لاقف ءانباحصأ

 اذه :لاقف هر ماتا عمتجيو أرقي لجر ٌفيرطو : لاق ؟فيرط اذه :تلقف

 .انيأر ريغ نع

 :لوقي ٍسنأ نب كلام انعمس : يورفلا دمحم نب قاحسإو بعصم وبأ لاق

 هللا ا ناك ا فعلي نالا ةفارقل حلا ةا دعب ةركب عامتجالا

 ءًارقيو ف 4 راج اوُلص اذإ اوناك ءاذه ىلع مهّدعب ءاملعلا الو وي

 ركذب ًالاغتشا ءًاضعب مهضعب مَّلكُي نأ ريغ نم نوفرصني مث « لجو زع هللا ركذيو

 اوا « هللا

 رمأ نم دجسملا يف ةءارقلا نكت مل :لوقي ًاكلام تعمس : بهو نبا لاقو

 لاق وئ نب جاجحلا دجسملا يف كلذ ٌثدحأ نم لرز «ميدقلا سانلا

 هلع أذل فحصملا يف دجسملا يف أرقي يذلا كلذ هركأ ان انأو : كلام

 . «هللا همحر كلام بقانم» باتك يف يروباسينلا ركب وبأ

 ةلمجلا يف نارقلا ةسرادمل عامتجالا بابحتسا ىلع نورثكألا لدتساو
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 ركذلا عاونأ ٌلضفأ نآرقلاو ءركّذلل عامتجالا بابحتسا ىلع ةلادلا ثيداحألاب

 نوفوطي ةكئالم هلل نإ» :لاق لك ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع «نيحيحتصلاو يبن

 0 «لجو زع هللا نوركذي ًاموق اوُدجو اذإف ءركذلا لها نوسمتلي ا

 مهر مهلأسيف ءاينّدلا ءامّسلا ىلإ مهتحنجأب مهتوفخيف «مكتجاح ىلإ ا

 E I : نولوقي : لاق ؟يدابع لوقي ام :- مهب ملعأ وهو -

 «كوأر ام هللاو ال :نولوقيف ؟ ؟ينوأر له :لوقيف «كنودجميو ءكنوُدّمحيو

 كل ٌدشأو ءةدابع كل َّدشأ اوناك ,كوأر ول : نولوقيف ؟ ؟ ينوأر ار :لوقيف

 كنولأسي :اولاق ؟ينولأسي امف :لوقيف اسا كل ا دعس عت

 فيك :لوقيف ءاهوأر ام نر اي هللاو ال :نولوقيف ؟اهوأر لهو :لوقيف «ةنجلا

 ءًابلط اهل ٌدشأو ًاصرح اهيلع ّدشأ اوناك ءاهوأر مهنأ ول :نولوقيف ؟اهوأر مهن ول
 لهف :لوقي :لاق ءراثلا نم :نولوقيف ؟َنوذوعتي ٌممف :لاق ءٌةبغر اهيف دشأو

 ول 00 ؟اهوأر ول فيك :لوقيف ءاهوأر ام بر اي هللاو ال :نولوقيف ؟اهوأر
 مكذهش | : ىلاعت هللا لوقيف ءةفاخم اهل ّدشأو ءًرارف اهنم ٌدشأ 0 اهوأر مهنأ

 ی هذان عوق o N مهل ترفغ دق ين 1

 .22(مهسيلج مهب ىقشي ال ٌءاسلجلا مه :لاق «هتجاحل

 نم ةقلح ىلع جرخ لي هللا لوسر نأ ةيواعُم نع («ملسم حيحص» يفو

 امل هُدّمحنو «لجو زع هللا ركذن انسلج :اولاق ؟(مكسلجُي ام» :لاقف «هباحصأ
 ام هللآ :اولاق «؟كلذ الإ مكسلجأ ام هللآ» :لاقف هب انيلع نمو «مالسإلل اناده

 «ليربج يناتأ هنإ «مكل ةمهتل مكفلحتسأ مل ينإ امأ» :لاق «كلذ الإ انسلجأ
 . (ةكئالملا مكب يهابي ىلاعت هللا 3 ينربخأف

 )١( يراخبلا هاور ) .)1٤۰۸دمحأو ,(500”7) يذمرتلاو «(۲۹۸۹) ملسمو 2101/15

 نابح نبا هححصو ) )۸٩٩.هيف هجيرخت مامت رظناو «(8017)و
 ) )۲يئاسنلاو .(۳۳۷۹) يذمرتلاو «47/4 دمحأ ًاضيأ هاورو .(۲۷۰۱) مقر ۰۲٤۹/۸

 نابح نبا هححصو )۸۱۳( .

 ا



 لخدف امو لي ّيبنلا عم تنك :لاق «ةيواعم ثيدح نم ٠)مكاحلا جّرخو

 «؟مكدعقأ ام» :ي ّيبنلا لاقف ,دوعق دجسملا يف موقب وه اذإف دجسملا

 ين ةلسو لجو رع هللا باتك ٌركاذتن اندعق مث ,ةبوتكملا ةذلصلا انيلص :اولاقف

 . (هركذ مظاعت اعيش ركذ اذإ هللا نإ» : ةَ هللا لوسر لاقف لكي

 ةا را كيفاحأ ىنعملا يفو

 ةعبرأ هللا ّباتك نوسرادتي هللا تيب يف َنوسلجي نيذلا ءازج نأ لكي ربخأ دقو

 :ءانشأ

 «بزاع نب ءاربلا نع «نيحيحصلا» يفو « مهيلع ةنيكسلا لنت : :اهدحأ

 ٌرودت تلعجف «ٌةباحس هتشغتف 0 هدنعو فهكلا ةروس أرقي ٌلجر ناك :لاق

 هل كلذ ركذف كي ّيبنلا ىتأ « حبصأ الف ءاهنم ٌرفنَي هسرف لعجو وندتو
 . 2(نارقلل تلّزنت ةنيكسلا كلت» :لاقف

 :هدبرم يف أرقي هليل وه امنيب ربضُح نب ديس نأ ٍليعس يبأ نع ًاضيأ امهيفو

 اا لاف ًاضيأ تلاج مث أرقف «ىرخأ تلاج مث أرقف نا لا

 يسأر قوف ةَلظلا لغم اذإف « اهيلإ ٌتمقف : لاق هنبا ينعي - ىبحي أطت نأ تیشخف

 كك ّيبنلا ىلع ادغف : لاق ءاهارأ ام ىتح ٌوجلا يف تجرع ٍجّرّسلا ُلائمأ اهيف

 «تأرق ولو «كل ٌعمتست تناك ةكئالملا كلت» : ةي لاقف ءهل كلذ ركذف

 . “امهيف ملسمل ظفللاو «مهنم رتتست ام سانلا اهاري تحبصأل

 )١( «كردتسملا» يف  ۹٤/١يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو .

 )۲( يراخبلا هاور )۳٦۱٤(. ملسمو )۷۹٥( .

 )"( نع .داهلا نب ديزي ينثدح :ثيللا لاقو :لاقف ءًاقيلعت (0018) يراخبلا هاور
 .ريضح نب ديسأ نع « ميهاربإ نب دمحم .

 ديعس ينأ نع «بابخ نب هللا دبع ثيدحلا اذه ينثدحو :داهلا نبا لاق مث

 يف ديبع وبأ هلصو دقو : 57/0 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق «ريضح نب ديسأ نع «يردخلا =

 ل”05-



 نب دعس نع ِِرْحَز نب هللا ديبُع نع « ًبويأ نب ىبحي نع كرابملا نبا یورو
 أطأط مث ءامّسلا ل هرصب عفرف «٠ ء سلجم يف ناك ةئ هللا لوسر نأ دوعسم

 اوناك ا ءالؤه نإ» :لاقف كلذ نع لكَ هللا لوسر لئسف «هعفر مث «هرصب

 اهلمحت ٌةنيكسلا ُمهيلع تلزنف - همام ٍسلجم لهأ ينعي - ىلاعت هللا نوركذي

 اذهو «مهنع تَعفرف ٠ « لطابب مهنم ٌلجر ملكت مهنم تنداّملف ةّبقلاك ةكئالملا

 . لسرم

 نم ٌبيرق هللا ةَمْحَر نإ :ىلاعت هللا لاق ءةمحّرلا ٌنايشغ : يناشلاو

 1 .[05 :فارعألا] #نينسحملا

 يبلع هللا و ةباصع يف ناك هنأ ناملس O ةكاحقلا جرخو

 1. ةمحرلا تاز ينإف ؟نولوقت متنك ام» :لاقف زب هللا للي مهبّرمف

 . «اهيف مككراشأ نأ تدرأف <« ,مكيلع

 نم ةرايس هلل نإ» :لاق ف ا ثيدح نم «”رازبلا رخو

 ىلإ مهڌئار اوثعب مث ؛ مهب ارح مهيلع اونأ اذإف ءركُلا قلح نوبلطب ءةكئالملا

 كدابع نم ٍدابع ىلع انيتأ انّير :نولوقيف ىلاعتو كرابت ةّرعلا بر ىلإ ءامسلا

 دامتعالاو :تلق .ًاعيمج نيدانسإلاب «ثيللا نع ءريكب نب ىيحي نع «نآرقلا لئاضف» =

 راغص نم  يميتلا وهو  ميهاربإ نب دمحم نأل يناثلا دانسإلا ىلع ثيدحلا لصو يف

 . ةعطقنم هنع هتياورف «ريضح نب ديسأ كردي ملو «نيعباتلا

 نب ديزي نع «هيبأ نع «ميهاربإ نب بوقعي نع «نيقيرط نم )۷۹٩( ملسم هاورو

 .ريضح نب ديسأ نع «يردخلا ديعس يبأ نع «بابخ نب هللا دبع نع .داهلا
 )١( يبهذلا هقفاوو .هححصو .7١؟/١1 «كردتسملا» يف .

 يف يمئيهلا هدانسإ نسحو ۲٦۸/٦ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ًاضيأ هاورو ,(07) مقر (۲)

 ركنم : يئاسنلاو يراخبلا لاق ءداقرلا ينأ نب ةدئاز هدنس يف نأ عم ءالال/١٠ «عمجملا»

 .فيعض «يريمنلا هللا دبع نب دايز هيف هخيشو «ثيدحلا
"©0 



 مهترخآل كتولاسيو هنا نع وو «كباتك َنولتيو كالا رهط
 ًانالف مهيف نإ تير نولو نس مر . ىلاعتو رايت كوتيف + , مهايندو

 ءاسلجلا مهف] « يتمحرب مهوشغ : ىلاعت لوقيف «ًاقانتعا مهقنتعا امنإ باطلا

 .«[مهسيلج مهب ىقشي ال

 يتلا ثيداحألا هذه يف وكام اذهو « مهب ُفحت ةكئالملا نأ :ثلاثلاو
 ءامسلا ىلإ مهتحنجأب مهتوُقحيف» : : مّدقتملا ةريره يبأ ثيدح يفو ءاهانركذ
 اوغلبي ج ضعب ىلع مهضعب الع» : :()دمحأ مامالل ةياور يفو . «ايندلا

 . «شرعلا

 نوحيسي ءءاوهلا يف ةكئالم هلل نإ : ثيدحلا عفري ,نادعم نب دلاخ لاقو

 ,ىلاعت هللا نوركذي اموق اوعمس اذإف کلا نوسمتلي «ضرألاو ء ءامسلا خيب

 ىلإ ممالک َدَعصي یتح مهّلوح مهتحنجأ نورشنيف « هللا مكداز ًاديور :اولاق
 .©(ةنسلا» باتك يف لالخلا هجرخ .«شرعلا

 نع ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو ,هدنع نميف مهركذي هللا نأ : عبارلا
 نيح هعم انأو ف يدبع ْنظ دنع انأ : لجو زع هللا ا : لاق ّيبنلا

 يف هتركذ ألم يف ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ «هبفن يف ينركذ نإف «ينركذي
 . 2(مهنم ريخ الم

 حيحص» يف امك «ىلاعت هللا ركذ ىلع نيعمتجم لكل ٌعبرألا لاصخلا هذهو

 ركذ لهأل نإ» :لاق . هك يبنلا نع امهالك «دیعس يبأو ةريره يبأ نع «ملسم

)1( ۳۸/۲ . 

 . هلاسرإل فيعض هدانسإ (۲)

 ,(7507) يذمرتلاو ۲١۱/۲ دمحأو 751/8(2) ملسمو )۷٤۰٥(« يراخبلا هاور (۳)

 . (۸۱۲)و (811) نابح نبا هححصو .(877) هجام نباو
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 هينا وع نإ ي هيلع ٌلزنت انآ ىلاعت هللا

 ينوركذاف# : ىلاعت هللا لاق دقو .©0 (هدنع نميف بلا مهركذيو ةكئالملا

 نيب ىلعألا الملا يف 0 :هدبعل هللا ركذو ١67[ :ةرقبلا] « مكركذأ

 نم ركاذ هللا نإ : سنأ نب عيبرلا لاق .هركذب ههيونتو هب مهتاهابمو هتكئالم

 اونمآ يذلا اهيأ 3 و رک نع و ءهركش نم ڈئازو ءةركذ

 هتكئالَمو مُكيَلَع يلصُي يذلا وه . اليصأو ةركب م هوحبسو . اريك ًاركذ هللا اوُركذا

 ىلع هللا ةالصو «[41-48 :بازحألا] رولا ىلإ تامُلظلا نم مُكَجرْخُيل

 هركذ «ةيلاعلا وبأ لاق اذك «هركذب ههيونتو «هتكئالم نيب هيلع هؤانث وه :هدبع

 © (هحيحص» يف يراخبلا

 املك «كيلع يّلصُت ةكئالملا ناك مانملا يف تيأر : ةمامأ يبأل ٌلجر لاقو

 ول متنأو : ةمامأ وبأ لاقف «ّتسلج امّلكو ت انلكو انج و

 اركذ هللا اوٌركذا اونمآ ني هيأ ای : أرق 7 ةكئالملا مكيلع تٌلص ‹ متئش

TRTهجّرخ (4ةتكئالَمو ْمُكيَلَع  

 . ©مكاحلا

 نيس ظفار 251/١ «روثنملا ردلا» يف امك ايندلا يبأ نبا هاور «ظفللا اذهب وه (1)

 مهتفح الإ لجو رع هللا نوركذي موق ٌدعقي ال» :(۲۷۰۰) ديعس يبأو ةريره يبأ ثيدح

 .«هدنع نميف هللا مهركذو «ةنيكسلا مهيلع تلزنو ءةمحرلا مهتيشغو «ةكئالملا

 اروئنملا ردلا» يف امك ةداتق نع «هوحن متاح يبأ نباو رذنملا نباو ديمح نب دبع یورو (۲)

.¥/o 

 ريثك نبا لاقو «# . . . يبنلا ىلع نوُلصُي هتكئالمو هلا نإ باب :ريسفتلا ىف )۳( ٥۳۲/۸

 .ةيلاعلا يبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «يزارلا رفعجوبأ هاور دقو : ٤٤۷/٩ ریست يف

 قيرط نمو . يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع هححصو , ۲ «كردتسملا» يف )٤(

 . ۲٠/۷ «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور مكاحلا

¥ 



 يذلا وه لمعلا نأ هانعم : «هبسن هب عرسي مل ٠ لم هب كيووو# رال هلوق

 «اولمَع امم َتاَجَرَد ٌلُكلو» : ىلاعت لاف امك ءةرخألا تاجرو دبعلاب غلبت
 « ىلاعت هللا دنع ةيلاعلا ٌلزانملا هب ْعْلبي نأ نأ هلمع هب أطبأ نمف ع١” : ل

 ىلع َءازجلا بر ىلاعت هللا نإف ءتاجرّدلا كلت هغلبيف «هبسن هب عرسي مل
 باسن الف رولا يف حف اًذإَفل : ىلاعت لاق امك «باسنألا ىلع ال «لامعألا
 ةعراسملاب ىلاعت هللا رمأ دقو ٠١١[« :نونمؤملا] «نولَءاسّنَي الو ٍذئَموَي مهنيب
 ةنجو مكبر نم ة ٍةرفْغَم ىلإ اوُعراَسول 00 امك ا هتمحرو هترفغم ىلا

 ءاّرضلاو ل ف روق َنيِذْلا .نيقتملل ُتَّدعأ ضرألاو تارشا اهضْرَع

 ْمُه َنيِذْلا نإ : :لاقو «نيتيآلا ع١" 1١-5 : ناربغ ا نیمظاکلاو

 ال مهرب مم نينا . . نوني مهر تايآب ْمُ َنيَّلاو . َنوقفشُم مهي ةيشَح نم

 كلو 1 . نوعجاَر ْمِهبَر ىلإ ا ةَلِجو مهبول اتا ام نونو يلا . نوكرشُي

 .[11-ه1 :نونمؤملا] «َنوقباَس اهّل ْمُهو تاَريخلا يف َنوعراسي

 ىلع سالا رميف « منهج ىلع برضيف «طارصلاب هللا رمأي :دوعسم نبا لاق ٠
 ءريطلا ٌرمك مث < .حيرلا رمك مث «قربلا حملك مهلئاوأ ارم ارم مولامعا ردن

 CEG ل
 نكمل ل لوقيف ؟ را :لوقيف «هنطب ىلع طبلتي مهرخآ

 . 0كّلمع كب أطب امْنِإ كب

 َلزنأ نيح ال هللا لوسر لاق : لاق « ةريره يب نع نجلا يفو

 اوٌرتشا «شيرق رشعم اي» : ]14 : ءارعشلا] (نيبرقألا تريش زذنأو] : هيلع

 ىنغأ ال ع باق ءائيش هللا نم مكنع ينغأ ال هللا نم مكت

 اي اعيش هللا نم كنع ينغأ ال «بلطملا دبع نب سابع اي ءًائيش هللا نم مكنع

 حرش» يفو 2221/5 «روثنملا ردلا» يف جرخم وهو ا ًاعوفرم يور «نسح )0(

 . ةلاسرلا ةسسؤم عبط ٠٠٦/۲ زعلا يبأ نبال «ةيواحطلا

- °۸ 



ETائيش هللا نم كنع ينغأ ال  BCندع مخي كك  

 دار : «نيحيحصلا» جراخ ةياور يفو .2«أئيش هللا نم كنع ينغأ ال «تئش

 ىلع اهتولمحت اينّدلاب ا «لامعألاب سالا يتأي ال نوقتملا 2 يئايلوأ

 0 :لوقأف مخ ا : نولوقتف « مكباقر

 يئايلوأ نِ :لاق لكي ّيبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم اينّدلا يبأ نبا جرخو

 لامعألاب سانلا يتأي «بسن ْنِم ٌبرقأ بسن ناك نإو «ةمايقلا موي نوقتملا

 ا دمحم ان دمحم »ب E اهدلاك نزلو
 .(هيفطع الك يف ضرعأو «اذكهو

 معاد :رمعل لاق لك ّيبنلا نأ عفار نب ةعافر ثيدح نم ”رازبلا جرخو

 ٠ . نوقتملا مكنم يئايوأ نإ :لاقف « e ءأشيرق : يي

 جرخ ءنميلا ىلإ هثعب امل كي يبنلا نأ ند ني داعم داما يفو

 اا ىلوأ ناز :لاقف «ةنيدملا ىلإ ههجوب لاف «تفتلا م 9 « هيصوي هعم

 نا ناز : هيف دازو ارا ةج خۇا «اوناک تیحو ءاوناك ْنَم نقلا

 نم «نوقتملا ْمكنم يئايلوأ 3 «كلذك سيلو 2 يب سالا ىلوأ مهن نأ نوري ءالؤه

 .(9 (اوناك ثيحو اوناك

 . هجيرخت مدقت )1(

 (؟١؟) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو .(۸۹۷) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو (۲)

 .نسح هدانسإو «(7١١٠)و

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو «(40414) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )۲۷۸٠(« مقر (۳)

 ! يبهذلا هقفاوو ”/ مكاحلا هححصو «(ا/ه)

 . (141/) نابح نبا هححصو ۲۰/)۲٤۲۱(« «ریبکلا» يف يناربطلاو 770 /© دمحأ هاور )٤(
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 ّيبنلا عمس لأ ونامل نورت نمو نختلف املك اهل وشي
 خاطر هللا يلو امنا ءايلوأب يل ركع ن0 يب أ لآ نإ :لوقي كك
 ناميإلاب لان امنو «َبْرَق نو ءبسّشلاب لان ال هتيالو َّنأ ىلإ ريشي "”«نينمؤملا
 ناك ٌءاوس «هل ةيالو مظعأ وهف ذ .لمعو ًاناميإ لمكأ ناك نمف . حلاصلا لمعلاو
 : مهضعب لوقي ىنعملا اذه يفو .نكي ملوأ بيرق بیسن هته هل

 بسلا ىلع الاكتا ىوقتلا كريت الف هنيدب الإ ناسنإلا ام
 بهل اَبأ ”ٌيقشلا ُكرشلا عضو دقو نر َناَملَس ٌمالسإلا عقر دقل

 )١( ملسمو .(9۹۹۰) يراخبلا هاور )8١6(.

 ) )۲.«بيسنلا» :(ب)و (أ) يف

۳۰ - 



 نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 هبر ْنَع يوري اميِف ل هلل ,لوسَر نع امُهنَع هلا يِضَر ,ساَع نبا نع

 «كلذ نب مث تائيَسلاو تائّسَحلا َبَنُك لجو ّرَع هللا ناد : لاق یلاعتو كرابت

 .اهّلِمَعف اهب ْمَه إو ءةلماك ٌةنَسَح دنع هلل ابك ؛ اهم ملف ءةنَسْحب مه ْنَمف

 ْمَه نإو «ةريثك بفاعضأ ىلإ ففْعِض ةئم ,عيس ىلإ انس رَ هدف هلا اهب

 هللا اهبتك اهّلمعف < ءب ّمَه نو ةلماك َةَنَسَح دنع هللا اهَبَتَك ' ايا ملف ءةئيسب

 ر

 () . ملسمو يراخبلا هاوَر . (ةّدحاو َةَعْيَس

 ِءاجر وبأ 2 «نامثع ىبأ دعجلا ةياور نم هاجّرخ ثيدحلا اذه

 : يهو «ثيدحلا رخآ يف دايز ملسملا ةياور يفو «سابع نبا نع «يدراطعلا

 .«كلاه لإ هللا ىلع كله الو هللا اهاحم ("وأ»

 ثيدح نم «نيحيحصلا» يف اجرخف «ةددعتم ثيداحأ ىنعملا اذه يفو

 الف ءةكّيس لمعي نأ يدبع دارآ اذإ هلا لوقي» : لاق ب يبنلا نع ةريره يبأ

 . يلجأ نم اهكرت نإو ءاهلثمب اهوبتكاف ءاهّلمع نإف < اهلمعي یتح هيلع اهوُبتكت

 E ءاهلمعي ملف ةنسح لفعي نأ دارا ادو ةا هل اغا

 ظفل اذهو «بفعض ةئم عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب هل اهوبتكاف ءاهّلمع نإف

 نأب يدبع ثّدحت اذإ :لجو زع هللا لاق» :(5ملسمل ةياور يفو «”يراخبلا

 . ٣۳او ۳٣۰/۱ دمحأو «(۱۳۱) ملسمو «.(5491) يراخبلا هاور )١(

 .(9) :«ملسم» نم عوبطملا يف (۲)

 .(اله01) مقر (5

 . (٤۳۸)-(۳۷۹)و (۲۲۸) «نابح نبا حیحص» رظناو «(۱۲۹) مقر )٤(

E 



 رشعب اهبتكأ اناف ءاهّلمع اذإف «لمعي مل ام ٌةنسح هل اهبتكأ انأف ءةنسح لمعي
 ءاهلمع اذإف ءاَهْلمعي ملام هل اهّرفغأ انأف ٌةئّيس لمعي نأب ثِّدحت اذإو ءاهلاثمأ
 كّدبع كاذ بر : ةكئالملا تلاق» : لب هللا لوسر لاقو .«اهلثمب هل اهُبتكأ انأف
 ااغ لاه کاو الجغ نإف وقرا لاق صبا وهو 3 اک لمعت" نأ كيري
 اذإ» : لك هللا لوسر لاق . «َياَّرج نم اهكرت امْنِإ ؛ًةنسح هل اهوبتكاف ءاهكرت ناو
 ةئم عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب بكَ اهلمعي ٍةنسح لكف .مالسإ مكدحأ نسمح أ

 .«هللا ىقلي ىتح اهلثمب بسكن اهّلمعي ةئيس لکو «فعض

 ا لمع لکو : لاق للك ّيبنلا نع ةريره يب أ نع «نيحيحصلا» يفو

 لإ : :لجبو زع هللا لاق ,فعض ةثم عبس ىلإ اهلاثمأ رشع ةنسحلا : فعاحقب
 يفو .«يلجأ نم ه هبارشو هّماعطو هتوهش عدي «هب يزجأ انأو « يل هنإف « مايّصل

 .) «هللا ءاشي ام ىلإ» : «فعض ةئم عبس ىلإ» : هلوق دعب ةياور

 ْنَم : هللا ُلوقي» :لاق ي ّىبنلا نع «رذ يبأ نع «ملسم حيحص» يفو
 و 2 مر 7 £ 7 2

 وأ اهلثم اهؤازجف «ةئيس لمع نمو «ديزا وأ اهلاثمأ رشع هلف «ةنسح لمع

 . 2(رْفغأ

 و :لاق ءال يلا نع نع «سن أ نع ًاضيأ هيفو

 مل اهلمعي ملف «ةئيسب مه نمو ءًارشع هل تبتك ءاهّلِمَع نإف ةن لک

 .©«ةدحاو ٌةكّيس هيلع تّبتُك ءاهّلِمَع ناف عيش هيلع بتكُي

 «ةنسحب مه نم» : لاق « ىبنلا نع كتاف نب ميرخ نع «دنسملا» يفو

 يئاسنلاو (êa يذمرتلاو ياام 1) ملسمو .(1905) يراخبلا هاور )١(

 ٤6- ۱٩۳هجام نباو )١578( نابح نبا هححصو «(۳۸۲۳)و )#477(

 .(٤۲٤۳)و

 . )۱۲٣۴۳( يوغبلاو ٠٥۳/۰ دمحأو «(۲۹۸۷) ملسم هاور (۲)

 .هرخآ يف وه انه فنصملا هب دهشتسا امو ءءارسإلا ثيدح وهو «(۹۲) ملسم هاور (۳)

- ۲" 



 نمو «ةنسح هل تّبُك ءاهيلع ٌصَرَحو «هبلق اهرعشأ دق هنأ هللا ملعف ءاهلمعي ملف

 E رح ةفوسصست

 ا ثيداحأ 8 يفو ا

 ةنسحلاب مهلاو «تائيسلاو .تانسحلا ةباتك لا هذه تييست

 : عاونأ ةعبرأ هذهف « ةئيسلاو

 ةئم عبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا فعاضتف «تانسحلا لمع :لوألا عونلا

 تاعا لكل مزال اهلا دش حلا ةا 5 رت اا ىلا فخم
 ١٠١[. : ماعنألا] «اهلاثمأ ٌرْشَع ُهَلَف ةنسحلاب َءاَج نمل : ىلاعت هلوق هيلع لد دقو

 هيلع للف ل ةفعابفل نإ للا هاك قيل ر راع ع تلا اا
GG Aهل ليل  

 عبس تتبنا ٍةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاوما نوقفني نيذلا لثم» : ىلاعت هلوق

 SG ار ل ل ورع

 . فعض ةئم عبسب فعاضت هللا ليبس يف ةقفنلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف ١

 .ةموطخم ةقانب لجر ءاج :لاق «دوعسم يبأ نع 0 (ملسم حيحص) يفو

 ةئم عبس ةمايقلا موي اهب كلو :لاقف « هللا ليبس يف هذه « هللا لوسر اي :لاقف

 . (ةقان

 هلك يبنلا نع 2 ارجلا نب ةديبع يبأ ن نع رظن هيف دانسإب © «دنسملا» يفو

 هسفن ىلع قفنأ نمو سف لا ليبس يف ةلضاف ةقفن قفنأ نم» : لاق

 . (اهلاثمأ رعب ةتخلاف .ىذأ رام وأ ار داع وأ .هلهأو

 .(51ا/1) نابح نبا هححصو .”45-"48/84 دمحأ هاور )١(

 ١5١/4. دمحأو ,44/5 يئاسنلا هاورو «(۱۸۹۲) مقر (۲)

 «(۸۷۸) ىلعي وبأو ۲۱/۷ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هاورو ء195و )۳( 96/1١

 . نيسحتلل لمتحم هدنسو « يبهذلاو وه هنع تكسو 2756/7 مكاحلاو

5 



 نإ لاق ءب ّيبنلا نع « هيب أ نع ٍذاعم نب لهس ثيدح نم دوادوبأ جرخو

 ةئم عبسب عبسب هللا ليبس يف فلا ىلع تفعاضت ركذلاو «مايصلاو ءةالصلا

 (فعض ١ .

 نع نيصخ نب نارمع نع ,نسحلا نع هدانسإب "متاح يبأ نبا ىورو

 مهرد ّلكب هلف «هتيب يف ماقأو هللا ليبس يف ةقفن لسرأ نم» :لاق كي ّيبنلا
 لأ ةثم عبس. عهرد لگن ُهلف « هللا ليبس يف هسفنب ازغ نمو « مهرد ةئم عبس
 .[؟١١ :ةرقبلا] «ُءاشَي نمل ٌفعاضُي هللاو# :ةيآلا هذه الت مث (مهرد

 نع «بيسملا نب وسيع ثيدح نم 2 (هحيحص» يف نابح نبا جرخو

 يف مُهلاومأ نوفي َنيذّلا لعمل : E لاق «رمع نبا نع « عفان

 : هلك هللا لوسر لاق : ةرقبلا] (لبانس عبس E لمك هللا ليبَس
 فاضي انَسَح اضْرَق هللا ضرقب يذلا اذ نمط : ىلاعت هللا لزنأف ,«يتمأ دز برد

 : ىلاعت هللا لزنأف ««يتمأ دز ٌبر» :لاقف 6 :ةرقبلا] 4ةريثك اقاعضأ هل

 ٠[. :رمزلا] (باسح ريغب 8 نورباصلا ىفوُي ا

 كلذ عمو .فيعض وهو «دئاف نب نابز هيفو .۱۷۲/۹ يقهيبلاو «(5594) دوادوبأ هاور )١(

 ! يبهذلا هقفاوو ءال8/ 7 مكاحلا هححص

 نع «نسحلا نع ٠٠/١« «ريثك نبا ريسفت» يف امك .هللا دبع نب ليلخلا نع (۲)

 .يداهلا دبع نباو يبهذلا لاق امك فرعي ال هللا دبع نب ليلخلاو «نيصح نب نارمع

 .بيرغ ثيدح :ريثك نبا ظفاحلا لاق اذلو ,نارمع نم عمسي مل هنأ روهشملا نسحلاو

 نب يلع نع «نسحلا نع هللا دبع نب ليلخلا قيرط نم (۲۷۷۱) هجام نبا هاورو

 نب هللا دبعو ءرمع نب هللا دبعو .ةمامأ يبأو ءةريره يبأو ءءادردلا يبأو «بلاط يبأ

 لَك هللا لوسر نع ثدحي مهلك «نيصح نب نارمعو « هللا دبع نب رباجو ءورمع

 . هركذف

 .(551448) مقر (۳)

 تام



 نامثغ يبأ نع «ناعلج ب ديز نب يلع ثيدح نم دمحأ م جرخو

 يفلأ ةنسحلا ٌفعاضُيل هللا نإ لاق هلك يبنلا نع «ةريره يبأ نع ,ٌيدهثلا

 ا هندَل نم تْوَيو اهفعاضُي ةنَسح كت ْنإو» : ةريره وبأ الت مث ««ةنسح فلأ

 «؟هردق ردقي نمف .ًاميظع ًارجأ هللا لاق اذإ» :لاقو 4٠[. :ءاسنلا] «ًاميظَع

 . (افوقوم ةريره يبا نع يورو

 ال :لاقف فلا لحد نم» : ًأعوفرم رمع نبا ثيدح نم يذمرتلا جرخو

 كوع عير ا و 0 ل دحر" اإ

 .ةنسح فلا فل هل هللا بتك يدق ءيش لك ىلعوهوا يلا كف ترعب
 . "2(ةجرد فلأ فل هلأ هل عفرو نب فلأ َفلأ هنع احمو

 هّدحو هللا لإ هلإ ال نأ ٌدهشأ : لاق E : ًاعوفرم ا تيدح نو

 هل نكي ملو دلو الو ًةبحاص دخت مل دف دعا ادغاو اهلإ فل كرش ال

 الك ىفو .(«ةنسح َفلأ َفلأ نيعبرأ هل هللا ّبتك «تارم رشع دحأ ًاوفك

 ۰ . فعض نيدانسإلا

 )١( «هريسفت» يف ريثك نبا هركذو ,فيعض ديز نب يلعو «7947/7 دمحأ هاور 457/1١ «

 ءريكانم هدنع ناعدج نب ديز نب يلعو ,بيرغ ثيدح اذه :لاقو ءدمحأ مامإلا نع

 «بدؤملا لالخ نب ناميلس دالح وبأ انثدح :لاقف رخآ هجو نم متاح يبأ نبا هاور نکل

 «صاصجلا دايز نع «يعافرلا ةبقع نب دمحم انثدح «بدؤملا دمحم نب سنوي انثدح

 نإ :لوقت كنأ ينغلب هنإ :هل تلقف «ةريره ابأ تيتأ :لاق «يدهنلا نامثع يبأ نع

 يبنلا نم هتعمس دقل ؟كلذ نم كبجعأ امو :لاقف ءةنسح فلأ َفلأ فعاضت ةنسحلا

 .«ةنسح فلأ يفلأ ةنسحلا فعاضي هللا نإ» :لوقي للك

 يناربطلاو ,7/*7941 يمرادلاو ,(8*777) هجام نباو «(۹٨٤۳)و (”578) يذمرتلا هاور

 مكاحلاو ء(۷۹۳)-(۷۸۹) «ءاعدلا» يف ١ «راكذألا حرش» رظناو ٩/۱۹۰-۱۸۹ .

 .فيعض وهو «ةرم نب ليلخ هيفو «(7417) يذمرتلا هاور (۳)
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 ناك لاف و اقرلاح روع نبا نع ٍبفيعض ٍدانسإب يناربطلا جّرخو

 . 0«ةنسح فلأ نيرشعو ةعبرأو « ةنسح فلأ ةئم هل هللا بتك هللا

3 3 0 

 لدي “”«هب يزجأ انأو « يل هنإف « مايصلا الإ» : ةريره يبأ ثيدح يف هلوقو
 عاونأ لضفأ هنأل لجو رع هللا الإ هباوث ةفعاضم ردق ُملعَي ال ٌمايّصلا نأ ىلع

 ا e اسما نع 0 و 9
 يور دقو ٠ :رمزلا] 4( باسح ريغب مهرجا نورباصلا ىفوي امنإ و .ربصلا

 يف قبس اميف انركذ دقو .هريغو ٌبعك مهنم «فلسلا ّنم ةفئاط نع ىنعملا اذه

 تانسحلا ةفعاضم نأ” «هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم» :ثيدح حرش
 يف هب ًاحّرصم كلذ ءاح امك «مالسإلا ن واک يلا ىلع هداك

 كلذ لضف بسحبو «صالخإلا لامك بسحب نوكتو «هريغو ةريره يبأ ثيدح

 :هلوق نأ رمع نبا ثيدح نم انركذو .هيلإ ةجاحلا بسحبو «هسفن يف لمعلا
 ٤و وَ را رع مساهم

 نأو «بارعألا يف تلزن ١١[ : ماعنألا] «اهلاثما رشع هلف ةنسَحلاب َءاَج نم
 24 راق وو 8 98 6

 4٠[ :ءاسنلا] «اميظَع ارجا هندل نم تؤيو اهفعاضي ةنّسَح كت نإوإ» : هلوق

 .(2نيرجاهملا يف تلزن

 امك «ةفعاضم ريغ ْنِم اهلثمب ةئيسلا بتكتف «تائيسلا لمع : يناثلا عونلا

 : ماعنألا] «َنوُمَلظَي ال ْمُهو اهّلثم الإ ىّرجي الف ةئيسلاب َءاَج ْنّمو» : ىلاعت لاق
5]. 

 يف هب حّرص ام «ةفعاضم ٌريغ اهنأ ىلإ ةراشإ «ةدحاو ةئيس هل تبتك» : هلوقو

 يف يمثيهلا لاق «ديبع نب رضنلا هدنس يفو )١6417(2 «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )١(

 . هفرعأ ملو 8/16 «عمجملا»

 . فيعض وهو «ةبتع نب بويأ هيفو )١5914(. «ءاعدلا» يف ًاضيأ يناربطلا هاورو

 .(١)ت ٤۷۸ص مدقت (۲)

 .رشع يناثلا ثيدحلا وهو (*)

 . 348 ص رظنا )٤(
E 



 لاق امك «ةاكملا وأ (نامزلا فرشب اناا أ ُمظعت سلا نكل ءرخآ ثيدح
 ٍتاوُسلا أح مولا باتك يضره رع انا هلل دنع وهشلا ةع نإ : ىلاعت

 : ةبوتلا] « مُكَسفنَأ ٌنهيف يف اوملظت الف ميقا نيّدلا كلذ م مرح عبرا اهنم ضرألاو

a VAS E ["نيف اوملظت الف :  

 مظعو «ًامرح ٌنهلعجف «رهشأ ًةعبرأ كلذ نم ٌصتخا مث : هلک يف : مکس
 .©مظعأ رجألاو حلاصلا لمعلاو ,مظعأ ٌنهيف َبنَّذلا لعجو « ٌنهتامرخ

 ةئيطخ ٌمظعأ مرحلا رهشألا يف ملظلا لأ 0 ةيالا هله ف ةفاكي انو

 ىلاعت هللا ٌنكلو «لئاط ريغ ,لاح لک يف ُملظلا ناك نإو « كلذ ىوس اميف ًارزوو

 .(0انبر قلاع ءاشب ام رفا م مظعي

 نكلو «ناضمر يف فاضت تائيسلا نأ نيعوفرم نيثيدح يف يور دقو
 . حصي ال امهدانسإ

 هلم ر

 کک ّجَحلا ن ْنهيف ضر نمف تارام أ حلا : ىلاعت هللا لاو

 ام :قوسفلا :رمع نبا لاق .[۱۹۷ :ةرقبلا] «جحلا يف ٌلاَدج الو ف و

 يصاعم نايتإ قوسفلا : لاق هنعو «"هريغ وأ ناك ًاديص هللا يصاعم نم ا

 .( مرحلا يف هللا

 : جحلا] 4 ميلأ باذَع نم ُهْقذُن ملظب داَحلإب هيف درُي ْنَمو : ىلاعت لاقو
°[. 

 «روثنملا ردلا» يف امك «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو متاح يبأ نباو رذنملا نبا هاور )١(

86/5 . 

 يبأو متاح يبأ نباو رذنملا نبا ىلإ هبسنو «.147/5 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ (۲)

 . خيشلا

 . (”5695) «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور ()

 )٥(. يربطلا هاور )٤(

- ۳۷ 



 ا ا و ی ا ا
 a داك كلذكو «صاعلا نبورمع نب هللا دبعو «سابع ُنبا مهنم

 . هيف طلا لوفي ضاخلا درر نيدشا ديقداكو .لعفي زيزعلا

 - گم ريغب ينعي - يل يس طن لاق ,باطخلا نب رمع نع يورو
 5 :لاق دهاجم نعو ا ةدعاو فطخ ءىطخأ نأ نم ىلإ ٌبحأ

 ةئيطخلا نأ ينغلب : جيرج نبا لاقو .(” تانسحلا فعاضُت امك ةكمب ثائيسلا

 .كلذ وحن ىلع ةنسحلاو «ةئيطخ ةئمب ةكمب
 ةئيسلا َّنأ ثيدحلا نم ٍءيش يف : :ديحأل تلق روض ف قا لاق

 الجر نأ ولو» دلبلا ميظعتل ةكمب الإ انعمس ام « :MY : لاق ؟ةدحاو ْنِ ٌرثكأب بتکت

 اجر نأ ولو :هلوقو .دمحأ لاق امك هيوهار نب قاحسإ لاقو . . (مه نيب ندعب

 . 0 ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هركذنسو «دوعسم نبا لوق نموه مه نيبأ ندعب

 ْنَم إف .هنم هبرقو .هللاب هتفرعم ةوقو ءاهلعاف فرشب ُتائّيسلا ٌفَعاضُت دقو
 هللا دعوت اذهلو ءدعُب ىلع هاصع نمم ًامرُج ٌمظعأ هطاسب ىلع ناطلّسلا ىصَع
 َنيبيل ءاهنم مهمصع دق ناك نإو .ءازجلا ةفَعاضمب ةيصعملا ىلع هدابع ةّصاخ

 ْدَقَل كايت نأ الوو : ىلاعت لاق امك كلذ نم مهتَمصِعب مهيلع هلضف مهل
 «تامّملا َفْعِضَو ةايحلا فْعِض كانقدأل اإ .اليلق ًائْيَش ْمهيلإ ُنَكرَت تدك

 .[ا/ه-ا/4 : ءارسإلا]

o 2هي. 2 7 3 2 7  

 اهل ٌفَعاضُي ٍةنيبم ٍةَشِحاَفب ّنكنِم تاي ْنَم يبنلا ءاسن ايل : ىلاعت لاقو
 ُلَمْعَتو هلوُسَرو هلل كنم ْتْنقَي ْنَمو .ًاريسُي هللا ىلَع كلذ َناَكو نيفْعِض بادل

 )١( «روثنملا ردلا» يف امك ديمح نب دبعو قازرلا دبع هاور 5 .

 ) )۲.رذنملا نباو «ريرج نباو «ديمح نب دبعو « ةبيش يبأ نبال هبسنو « يطويسلا هركذ

 ) )۳("”)ت ۷۹۸ص رظنا .

-”148- 



 ا رر گ 00 07
 لؤاتي نيسحلا نب يلع ناكو ٠*-0[. :بازحألا] 4م هرج هت احِلاَص : م

 . كك ّيبنلا نم مهبرقل كلذ لثم مشاه ينب نم ةئ ّيبنلا لا يف

 امك ءاهلمعي مل نإو «ةلماك ةنسح بتكتف «تانسحلاب مهلا :ثلاثلا عونلا

 امك ملسم هجرخ يذلا ةريره يبأ ثيدح يفو «هريغو سابع نبا ثيدح يف
 نأ ٌرهاظلاو .«ًةنسح هل اهُبتكأ انأف ٌةنسح لمعي نأب يدبع ثِّدحت اذإ» : مدقت
 نُم» :كتاف نب ميرخ ثيدح يفو مهلا وهو «سفنلا ثيدح : ْثُدحَتلاب دارملا

 تبتك ءاهيلع ٌصّرَحو «هّبلق اهرعشأ دق هنأ هللا َملَعف ءاهلمعي ملف ٍةنسحب مه
 ا يذلا ملا معلا وه: اه ا ملا نأ ىلع لدي دهر فشل

 ,مزع ريغ نم حسفنت مث ,رطخت يتلا ةَرْطَحلا ُدّرجم ال ءلمعلا ىلع ٌصرحلا هعم
 . ميمصت الو

 اف اا نم ےل ناقتي وهو و وولف

 هجام نبا هجّرخو ءًاعوفرم هنع يورو .ىون ام هل بتك :ٌعبصي ىتح هانيع

 ةشئاغ كيد نم هانعم يورو 401 فوقوملا ظوفحملا“# يظفراأللا لاف ..اعوفرم

 ۰ . ی يذلا نع

 ءادردلا يبأ نع ء١ه/'“ يقهيبلاو ,7558/7 يئاسنلاو )١19454(., هجام نبا هاور )١(

 . يبهذلا هقفاوو 21١/١ مكاحلاو )۱١۷۲(« ةميزخ نبا هححصو «ًاعوفرم

 )۱١۷۳(« ةميزخ نبا ًاضيأ هححصو .ًافوقوم ءادردلا يبأ نع يقهيبلا هاورو

 1١/1١". مكاحلاو

 .ًاعوفرم رذ يبأ وأ ءادردلا يبأ نع )۲١۸۸( نابح نبا هاورو

 وأ ءادردلا يبأ نع (178١)و )١١۷١( ةميزخ نباو )٤۲۲٤(« قازرلا دبع هاورو

 . ًافوقوم رذ يبأ نع

 = دمحأو ۲١۷/۳ يئاسنلاو )١815(« دواد وبأ هقيرط نمو ۰۱۱۷/۱ كلام هاور (۲)
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 «جح وأ «مايص وأ < ءٍقالصب مه نم : :لاق «بيسملا نب ديعس نع يورو

 یر ان .قلاعت هللا ههل كلذ نيبو هی ليخف فزع وأ غوا

 اي :ٌلوقيف ءاذكو اذك نالفل بتكا : ُكّلَملا ىدانُي ۲لا نازمع ابا لا

 OS لمعي مل هن ةت

 ىلع يدي نم : لوفي ءءاملغلا ىلع وطي لجر ناك : ملسأ نب ٌديز لاق
 راهثلاو ليلا َنِم ةعاس يلع يأت نأ حا ال يئإف ءالماع هلل هنم لازأ ال لمع

 ام ريخلا لمعاف < «كتجاح تدجو دق :هل ليقف < ىلاعت هلل لماع انأو لإ

 .هلعافك ريخلا لمعب ّماهلا نِإف «هلمعب ٌمهف هتكرت وأ ءَتْرتف اذإف «َتعطتسا

 امك «لماعلاب هّبحاص ّقحتلاو ءءازجلا كات «يعسوأ لوق ةّينلاب نرتقا ىتمو

 آلام هللا قرر دبع :رفن ةعبرأل اينذلا امْنإ» : لاق ءب يبنلا نع ةشبك وبأ ىور

 ا ءاّقح هيف هل ٌملعيو هّمحر هب لص هر هيف يقتي وهف ءًاملعو

 نأ ول :لوقي يلا قداص وهف الام هقزري ملو ءاملع هللا هقزر دبعو «لزانملا

 الام هلا هقزر ٍدبعو اوس امُهّرجأَف «هتینب وهف «ٍالف لمعب تلمع ءآلام يل

 ٌةمحر هيف لص الو هب هيف يقتي ال < ه ملع ريغب هلام يف طبخي املع هقژري ملو

 ءاملع الو لام هللا هقزري مل ٍدبعو «لزانملا ثبخأب اذهف .ًاقح هيف هلل ٌملعي الو

 هدنع لجر نع «ريبج نب ديعس نع «ردكنملا نب دمحم نع ٠١/۳ يقهيبلاو = ١/۰۱۸۰

 نوكت ءىرما نم ام» : لاق لك هللا لوسر نأ هتربخأ نينمؤملا مأ ةشئاع نأ هربخأ هنأ ءاضر

 .(هيلع ةقدص همون ناكو .هتالص رجأ هل هللا ّبتك الإ مون اهيلع هبلغيف «ليلب ةالص هل

 , يعخنلا ديزي نب دوسألا هنإ :ليق :ربلا دبع نبا لاق «اضر هدنع لجر نع» : هلوقو
 نع «ردكنملا نب دمحم نع «يزارلا رفعج يبأ قيرط نم 708/7 يئاسنلا هجرخأ دقف

 ءرخآ هجو نم ًاضيأ يئاسنلا هاورو .هب «ةشئاع نع «ديزي نب دوسألا نع «ريبج نب ديعس

 ظفاحلا مزجو .ةطساو الب «ةشئاع نع «ديعس نع «ردكنملا نبا نع .رفعج يبأ نع
 . ةلسرم امهوحنو ىسوم يبأو ةشئاع نع هتياور نأب
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 ارش اهر هوه نال لمعي هيف« لیلا الام دا رل وقوف
 1 .هجام نباو .هظفل اذهو ا دمحأ مامإلا هجرخ

 رجأ لصأ يف ا ىلع قارس رخال ىف امهفر: هلو ليس دلو
 000 لمعلا َلِمَع نم اهب صتخي ةفعاضملاف ,هتفعاضم نود .لمعلا

 اهلمعي ملو ٍةنسحب مه نمل بكل هجو لک نم ايوتسا ول امھنإف ٠ ,هلمعي ملف

 e كلذ ىلع ُلديو ءاهّلك ٍصوصنلا فالح وو «تانسح رشع
 هللا دعو و و َنيدعاقلا ىلع مهِسُفنأو مهلاومأب نيدساجولا هللا لصف

 4 ةنم ِتاجرد . ًاميظَع 0 َنيدعاقلا ىلع َنيدهاجملا هللا لضفو حلا

 مهيلع لضفملا نودعاقلا :هريغو سابع نبا لاق ۹١-۹٦[. :ءاسنلا]

 مهيلع ا نودعاقلاو ءراذعألا لهأ نم نودعاقلا مه ةجرد نودهاجملا

 . “راذعألا لهأ ريغ نم نودعاقلا مه تاجرد نودهاجملا

 : سابع نبا ثيدح يفق ءاهل لمع ريغ نم تائّيّسلاب مهلا : عبارلا وتلا
 اهنا: امهر كنار ةريرق يبأ ثيدح يف كلذكو ا يح هلاك هنأ

 نم : ينعي «ييارج نم اهكرت امنإ» :لاق ةريره يبأ ثيدح يفو ءةنسح بكَ
 هلل هكرتف ءةيصعملا ن نم هب مه ام ىلع رَدق ْنم دارملا نأ نع او يلجأ

 ا ؛ةنسح كلذب هل ُبّنكُي هنأ يف َبيَر ال اذهو « ىلاعت

 . خلاص لمع دصقلا

 مهل ةاءارم وأ «نيقولخملا نم ًافوخ اهلمع كرت مث «ةيصعمب ّمه نإ اّمأف

 ىلع نيقولخملا فوخ ميدقت ّنأل .ةّينلا هذهب اهكرت ىلع ُبَقاَعُي هنإ : ليق دقف

 كرت هب نرتقا اذإف .مّرحم نيقولخملل ءايّرلا ٌدصق كلذكو .مّرحم هللا فوخ

 )٤۲۲۸(« هجام نباو ۰۲۳۱و ۲۳۰/٤ دمحأ هاورو .(776) يذمرتلا ظفل وه لب )١(

 .لاق امك وهو « حيحص نسح : يذمرتلا لاقو ء(۲۲/)۸1۸ «ريبكلا» يف يناربطلاو

 .(١٠؟15 «نايبلا عماج» يف يربطلاو ة ضف يذمرتلا هاور (۲)
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 فيعض ٍدانسإب ”٠ ميعن وبأ جرخ دقو .كرتلا اذه ىلع َبقوُع «هلجأل ةيصعملا

 تذل مق املو .هتيفاع هوم ندماد ال نكت ذلا تحاض اي + لاق: هوساتع نبا نع
 تكّرح اذإ حيرلا نم كفوخو :لاقو ءًامالك ركذو .هّتلمع اذإ بنّذلا ّنم ٌمظعأ

 نم مظعأ «كيلإ هللا رظن نم كُداؤف ُبرطضي الو «بنذلا ىلع تنأو كباب ٌرتس
 ۰ ف ألا

 لمعلاو ءُءاير سانلل لمعلا 3 : نولوقي اوناك : ضايع ُنِ ليضفلا لاقو

0 

 ركذ دقف ٌردقلا اهنيبو هنيب لاح مث .هنكمأ امب اهلوصُح يف ىعس نإ اّمأو
 تئَّدح مع يتّمأل زواجت هللا َّنإ» : لكي ّىبنلا لوقل ٍذئنيح اهيلع ٍبَفاعُي هنأ ةعامج

 «هدهج ةيصعملا لوصحُ يف ىعس نمو« «لمعت وأ هب ملكت مل ام ءاهَسْفنأ هب
 ناملسملا ىقتلا اذإ» : لك ّيبنلا لوق كلذكو ءلمَع دقف ءاهنع زجع مث
 امف ؛لتاقلا اذه «هللا لوسر اي :اولاق .هراّنلا يف ٌلوتقملاو لتاقلاف ءامهيفيسب
 . ©7(هبحاص لتق ىلع امير ناك هنا : لاق !؟لوتقملا لاب

 مّلكت اذإ ةيصعملاب ماهلا نأ لع لدي لمعت وا ندب هلكت ل ان : هلوقو

 ًةيصعم هحراوجب لمع دق هلال ٍلئنيح مهلا ىلع ُبَقاعُي هنأ هناسلب هب مه امب
 نال يل نالو :لاق يذلا ثيدح كلذ ىلع 00 ياسا لكل وهو

 )١( «ةيلحلا» يف 74/1١".

 «(۱۲۷) ملسمو ,.(55714)و (7679)و )7١978( يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 )7١40( هجام نباو «16١ا/-8657/5١ يئاسنلاو .(۱۱۸۳) يذمرتلاو «(۲۲۰۹) دوادوبأو

 .(٤٤۰)و

 وبأو 7884(2) ملسمو (۷۰۸۳)و (٥1۸۷)و (۳۱) يراخبلا ةركب يبأ ثيدح نم هاور (۳۴)

 (09146) نابح نبا هححصو ,("4568) هجام نباو ,.176/1/ يئاسنلاو «(4774) دواد

 .(9۹۸۱)و
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 يف امهف» :لاق هلام يف هللا يصعي يذلا : ينعي ٠ «نالف لمع ام هيف ٌتلمعل

 . «ٌءاوس رزولا

 نكت مل ام هب مه امب مّلكتلا.ىلع بقاع ال :لاق نم نيرخأتملا نمو

 اهتم ناك ام ااف ؛بذكلاو ةبيغلاو فذقلاك ؛ ًامرحم ًالوق اهب مه يتلا ٌةيصعملا

 ناپ لفيف ذمار داو علان ملكا د رجعي ملا الذ تاركا للا

 هل اهّرفغأ انأف «ةئيس لمعي نأب يدبع ثدحت اذإو» : مدقتملا ةريره يبأ ثيدح

 : هلوق نيبو هنيب ًاعمج ٠ ا ءاهلمعي ملام

 لوق إف ,احيرص كلذ ىلع لدي ةشبك يب أ ثيدحو ,«لمعت وأ هب ملكت ملام»

 سيل ؛«َُنالف لمع امك «يصاعملاب هيف ٌتلمعل ءآلام يل ّنأول» : هناسلب لئاقلا

 قافنإ هقلعتم اًمم طقف هب مه اّمع ربخأ امنإو ءاهب مه يتلا ةيصعملاب لمعلا وه

 «مرحم كلڏب مالكلاف ااو «ةيلكلاب لام هل سيلو «يصاعملا يف لاملا

 ؟هيلع بقاعُم ريغ «هنع اوفعم نوكي فيكف

 ىلع ٌبقاعُي لهف «هنم ببس ريغ نم هتمیزع تّرتفو «هنین تخسفنا نإ اّمأو

 : نيمسق ىلع اذه ؟ال مأ «ةيصعملا نم هب مه ام

 ملو «هبحاص ةنكاسُي ملو «رطخ ًارطاخ ةيصعملاب مهلا نوكي نأ :امهدحأ

 يتلا ةئيدرلا سواسولاك وهو e و ‹ههرک لب « هيلع هبلق دقعی

 .«ناميإلا حیرص كاذ» :لاقف ءاهنع هلاك يبنلا ل

 هللا هب مكبساحُي و مكسفنأ يف ام اودبث ْنِإو» : لاحت هلوق لون الو

 .ًابيرق فلس يذلا ةشبك يبأ ثيدح نم ةعطق )١(

 دواد وبأو )١7(2 ملسمو ٦٥٤و ١441و ۲۹۷/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 نابح نباو .(۱۳۴۳) ملسم دوعسم نبا ثيدح نم هاورو )١465(« نابح نباو )811١(.«

(159). 
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 «نيملسملا ىلع كلذ ٌقش :[784 :ةرقبلا] اشي ْنَم ُبّذعُيو ٌءاشَي نمل رفعي
 الو ابر : هلوق اهيفو ءاهدعب يتلا ةيآلا تلزنف هيف رطاوخلا هذه لوخذ اونظو

 وهف هب مهل ًةقاط ال ام نأ تنّيبف ا : ةرقبلا ] «هب اَنل ةَقاَط ال ام انلُمَحَت

 مهذارمو ءأخسن كلذ هُريغو سابع نبا ىمس دقو هب فلكم الو «هب ٍذخاؤم ٌريغ

 دارملا نأ تنیبو « ىلوألا ةيآلا نم شا يف َعقاولا ماهيإلا تلازأ ةيآلا هذه نأ

 .ًاخسن هنومسي ُفلَّسلا ناك اذه لثمو ءاهيلع ُمِّمصملا مئازعلا ىلوالا ةيآلاب

 ااو «مودتو «سوفنلا يف عقت يتلا ةممصملا مئازعلا يناثلا مسقلا

 : ناعون ًاضيأ اذهف ءاهبحاص

 يف كّشلاك ,بولقلا SS امها
 داقتعا وأ ءقافنلاو رفكلا ّنم كلذ ريغ وأ «ثعبلا وأ ءةوبنلا وأ ءةينادحولا

 َيوُر دقو . ل بع سبا

 فخ ذأ ميشا يف ام اودي ناو : ىلاعت هلوق لمح هنآ سابع نبا نع

 ىلع اهّلمح هنع يورو . “اذه ENR :ةرقبلا] هللا هب مكبساحُ
 .[۲۸۳ :ةرقبلا] 4هبلَق مث ُهنإف اهُمَتكي نَمو» : ىلاعت هلوقل ةداهشلا نامتك

 ةضغبُي ام ةبحمك «بولقلاب ةقّلعتملا يصاعملا رات بسلا اذه ىل

 ملسملاب نخل ءوسو «دسخلاو «بجعلاو «ربكلاو هللا 2 ٍضغبو هللا

 بترتي مل اذإ للا ءوُس يف لاق هنأ نايفس نع يور دق هن عم وم ريغ نم

 ءدسحلا يف لاق هنأ نسحلا نع يوُر كلذكو . هنع وفعم وهف «لعف وأ لوق هيلع
 هُهركيوهف .هُعفد ُهنكمي الو ,ٌناسنإلا ُهدجي ام ىلع امهلوق نم ٌلومحم اذه ّلعلو

 ٌتيدح ُديِعُيو .هيلإ ٌحورتسيو .هثكاسي ام ىلع الإ ٌعفدني الف «هسفن نع هعفديو

 .(0059) نابح نبا هححصو ,(؟147) يذمرتلاو )١5(., ملسم هاور )١(
 . فيعض هدنسو )514481١(« يربطلا هاور (۲)

 . فيعض وهو « يقشمدلا دايز يبأ نب ب ديزي هدنس يفو (5460)و (55415494) يربطلا هاور (۳)
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 . هيدبيو هب هسفن

 .لامعأ نم ناك لب «بولقلا لامعأ نم نكي مل ام : يناثلا عونلاو

 كلذ وحنو «فذقلاو . لتقلاو ءرمخلا برشو .ةقرّسلاو « ىنلاك « حراوجلا
 الصأ جراخلا يف ٌرثأ هل ُرِهِظَي ملو «هيلع مزعلاو كلذ ةدارإ ىلع ٌدبعلا ٌرصأ اذإ

 : ءاملعلل ناروهشم نالوق هب ةذخاؤملا يف اذهف

 ديلا نارا وتلا ام كلاس : كرابملا ُنبا لاق هب لاي امها
 ءاهقفلا نم ٌريثك ٌلوقلا اذه حجرو . ع 0 ؟ةلرلاب

 : لجو زع هلوق وحنب هل اولدتساو «مهریغو انباحصأ ¿ نم نيملكتملاو دلا

 :هلوقو .[”7ه :ةرقبلا] «ةورذحاف مكسفنأ يف ام ملعي هللا نأ اوملغاو»

 : هلك ّيبنلا لوق وحنبو ء[١۲۲ :ةرقبلا] 0 مُكٌذخاَوب نكلو»

 : ك هلوق اولمحو سالا هيلع علطي ن أ تهرکو زذ يف كاح ام مثإلا»

 E اع اجه كفا ام نا E نإ»

 الف .هلمعو هبسك ْنم وهف هيلع هبلق دقعو «ٌدبعلا هنكاس ام :اولاقو «تارطخلا

 مومهلاب اينذلا يف هيلع ُبَقاَعُي هنإ :لاق نم ءالؤه نمو «هنع ًاًوفعم ُنوكي
 .""رظن هتحص يفو .ًافوقومو ًاعوفرم ةشئاع نع كلذ ّيوُر «مومغلاو

 الو «هنع وفعي مث .هيلع هللا هفقيف «ةمايقلا موي هب ٌدبعلا ٌبَساحُي لب : لبقو
 نب عيبرلاو «ساّبع نبا نع يورم اذهو «ةبساحملا هتبوقع ُنوكتف «هب هبقاعي
 «*ىوجنلا يف رمع نبا ثيدحب هل ٌجتحاو «ريرج نبا رايتخا وهو «سنأ

 )١( «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هركذ ۳۲۸/۱۱ .

 . (۲۷) مقرب فلاسلا ناعمس نب ساونلا ثيدح وه (۲)

 . لسرم وهو .ًافوقوم ةشئاع نع )1٤۹٤( يربطلا هاور (۴)
 .(5485)و (5486) «نایبلا عماج» رظنا )٤(

 - يف يربطلاو ,.(70754) ملسمو .(4588)و )۲٤٤١( يراخبلا هاور «رمع نبا ثيدح (ه)
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 قالا ابا قف ةروكشملا اردلان إف ااو نع هيف نبل كاف
 رود لا نسواسو

 صن ىلإ كلذ بيبو ءًاقلطم ةينلا دّرجمب ٌدحخاؤُي ال : يناثلا لوقلاو
 نع فعلا ىؤزو > تافومعلاب المع انباحتما دماج نبا لوق وهو. ب فاشلا

 ١ .لوقلا اغا

 يف اهباكتراب مهي نب الإ ةيصعملاب ٌمهلاب ٌخاؤُي ال هنأ :ثلاث لوق هيفو
 0-0-5 لاق ىدوعسم نب هللا دبع نع .ةّرم نع «ّيدسلا ىور امك ةمرحلا

 وهو .تييبلا دنع ناسنإ لتقب مه ولو «هيلع بتكتف ءاهلَمعي ملف ءةثيطخب مهي
 ٍداحلإب هيف دري نمو» : هللا دبع أرقو « ميلأ ا ةقاذأ ا ندع

 هاور دقو . هر محا مانا رخ Ye] : جحلا] (ميلأ باَذَع نم هذن ملظب

 يف نايفس لوق لوقلاو ,نايفس هفقوو ةبعش هعفرف «نايفسو ةبعش يدسلا نع
 , "2هفقو

 بتكتف «ىرخأ ضرأب وهو «ةكمب ةئيطخلاب ٌمهيل لجرلا نإ : كاحضلا لاقو

 . (788) نابح نبا هححصو .(51495) «نایبلا عماج» =

 نيبأ : ١٠ص «ةينميلا نادلبلا» ىلع هقيلعت ی .عوكألا ليعامسإ يضاقلا لاق )١(

 زييمتلل « َنيِبأ ندع :لاقيف «ندع بسنت هيلإو ,ندع لامش قرش عقي روهشم فالخم

 .ةعال ندع نيبو اهنيب

 نع .يدسلا نع «نايفس قيرط نم /1١1/ ١4٠0-١51 «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (۲)

 . ۲٠٠/۱۲ «حتفلا» يف ظفاحلا هححصو .ًافوقوم دوعسم نبا نع «ةرم

 نب ديزي قيرط نم (775) رازبلاو ١51/١17« يربطلاو ۱ دمحأ هاورو

 . اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع «ةرم نع «يدسلا نع «ةبعش نع «نوراه
 . هعفر نم هبشأ هفقوو :(7176/7*) ريثك نبا لاقو
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 0 م ل

 اذه لثم ىلع لدي ام قاحسإو دمحأ نع مدقت دقو .اهلمعي ملو ")هيلع

 ةياور يف دمحأ قورو .دمحأ نع ىلعي وبأ يضاقلا هاكح اذكو «(”لوقلا

 ٍداحلإب هيف دري نم :لوقي دمخ لاق ا ثيدح يذورملا

 لوق اذه «مرحلا يف لجر لتقب مه َنْيبأ ندعب الجر لأول : دمحأ لاق < « ملظب

 . هللا همحر دوعسم نبا لاق اذكه ,4 ميلأ باذع نم ُهقذن» : : هناحبس هللا

 :لاقو «بلقلا اهُقّلعَتُم يتلا يصاعملا نم مدقت ام ىلإ اذه مهضعب در دقو

 اذه كرت ىلع ةبوقعلاف «بولقلاب هميظعتو ةمارتحا بجي مرحلا
 همرحم ةمرح نم ٌمظعأب تسيل مرحلا َةَمرُح إف ,حصي ال اذهو «بجاولا

 ىلع مزع ول نكلو «همراحم كاهتنا ىلع مزع هللا ةيصعم ىلع مزعلاو «هناحبس
 ىلع َمّزَعول امك اذهف ءهتمرُحب ًافافختساو «مرحلا ةمرح كاهتنال ءأدصق كلذ

 امنإو «كلذب ٌرُمكيف لجو رع قلاخلا ةمرحب فافختسالا دصقل ٍةيصعم لعف
 عم «هسفن ضرغو «هتوهش لين رجم ةيصعملاب هّمه ناك اذإ هنع ٌرفكلا يفتن
 لمعلا نرتقا ىتمو «هرظنبو هتبيهب فافختسالاو .هللا ةفلاخم دصق نع هلوهذ

 ًامرحم لعف نمف .ًامدقتم وأ ًارخأتم ُلعفلا ناك ءاوس هيلع ُبَقاعُي هنإف «مهلاب
 ىلع ٌبفاعمو «ةيصعملا ىلع ٌرِصُم وهف .هيلع ٌرَدق ىتم هلعف ىلع مزع مث هرم
 كرابملا نبا رّسف كلذبو . ةديدع نينس دعب الإ هلمع ىلإ ُدُعَي مل نإو .ةينلا هذه

 .ةيصعملا ىلع رارصإلا هريغو

 ug سل د
 اهب مهلا ةيصعملا ىلإ ٌمُضول ذإ ءاهب مهلا اهيلإ ٌمضني ننال فتحا ىلع

 لمع يف هّلثم مزلي اذهف :لاقي الو «نيتبوقع ةيصعملا لمع ىلع ٌبقوُعل
 ا اهب مهلا نود جلا ىلع بتا نه مهلا دعب ًاهلمع اذإ هتاف حلا

 )١( يربطلا هاور ۱٤١۱/۱۷ .

 ) )۲.(3)ت ۷۹۰ص رظنا

۷ - 



 َنوكي نأ ٌروجيف ءاهلاثمأ ٌرشع هل تّبِتُك ,ةنسح ٌلِمَع نم ناف ‹عونمم اذه :لوقن
 . ملعأ هللاو ,ةنسحلاب مهلل ءازج لاثمألا هذه ضعب

 َّنأ : ينعي «هللا اهاحم وأ» : ملسم ةياور يف سابع نبا ثيدح يف هلوقو
 نم اا هللا اهرم وأ" جا م اوال كك نإ انإ ا لمع

 ام ىلع ٌمالكلا قبس دقو .تانسحلا لمعو .رافغتسالاو ةبوتلاك «بابسألا

 ةئيسلا عبتأو «تنك امّثيح هللا قتا» :َرْذ يبأ ثيدح حرش يف تائّيسلا هب ىحمت

 .«اهخمت ةنسحلا

 لضفلا اذه دعب ينعي :«كلاه الإ هللا ىلع ُكلهَي الو» : كلذ دعب هلوقو
 نع زواجتلاو «تانسحلا ةفعاضمب هنم ةعساولا ةمحرلاو « هللا نم ميظعلا

 ىلع أرجتو ,ةكّلهتلا ىلإ هيديب ىقلأو كله نم لإ هللا ىلع كله ال ,تائّيّسلا

 ليو :دوعتسم نبا لاق اذهلو ... اهنغ ضرعاو «كتاتيسسلا نع تع رو: تالا
 «سابع نبا نع حلاص يبأ نع ُئيبلكلا ىورو .هتارشع هنادحو بلغ نمل
 ,(9(ارشع هذحاو بلغ ْنَم كّلَه» : ًاعوفرم

 نب هللا دبع ثيدح نم يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا جرخو

 لخد لإ ٌملسم لجر امهيِصحُي ال ناخ : و : لاق فرصغ

 ًارشع ٍةالص لک ربد يف هللا حبست : ٌليلق امهب لمعي نمو هريسي امهو نجلا

SESفلاو «ناسللاب ةثمو.«نوسمح كلف: لاق ارشع  

 .رشع نماثلا ثيدحلا وهو )١(

 يف هبهذم :نابح نبا لاقو .كورتم .بئاسلا نب دمحم وه : يبلكلا ءادج فيعض (۲)

 يبأ نع يوري .هفصو يف قارغإلا ىلإ جاتحي نأ نم رهظأ هيف بذكلا ٌحوضوو نيدلا

 يبأ نم يبلكلا عمس الو . سابع نبا ري مل حلاص وبأو «ريسفتلا سابع نبا نع « حلاص
 : تلق « هب جاجتحالا فيكف «بتكلا يف هركذ لحي ال . .فرحلا دعب فرحلا الإ حلاص

 . مهدنع فيعض - ماذاب همساو - حلاص وبأو
-A- 



 « هئم هذمحتو «هربکتو 506 دم تاغا ذو «نازيملا يف هئم سمخو

 نيفلأ ةليللاو مويلا يف لمعي مكيأف «نازيملا يف فلأو «ناسللاب ةئم كلتف

 . (")ةئيس هئم سمخو

 مكنم ٌدحأ عدي الر : لاق لك ّيبنلا نع «ءادردلا عنا نع («دنسملا» يفو

 اهنإف ءةرم ةئم هدمحبو هللا ّناحبس :لوقي حبصُي نيح ةنسح فلأ هلل لمعي نأ

 ءبونذلا نم هموي يف كلذ لثم ىلاعت هللا َءاش نإ لمعي نل هنإف ءةنسح ْفلأ

 . «ارفاو كلذ ىوس ريخ نم لمع ام نوكيو

 يفو ۷٤/۳ يئاسنلاو )151١”(« يذمرتلاو «(8070) دواد وبأو ,507/7 دمحأ هاور )١(

 (۲۰۱۲) نابح نبا هححصو .(477) هجام نباو .(۸۱۹) «ةليللاو مويلا لمع»

 .(4١١5)و

 لاق امك فيعض وهو «يناسخلا ميرم يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ هدنس يف «450/5 (۲)

 1١/1١. «عمجملا» يف يمثيهلا
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 نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 ساس ساس تملا E ر ر ر 3 7 5؟ هر

 ل ا ا ل

 يل ٌبحأ ٍءيشب يدع لإ برفت امو «برحلاب ُهتنذآ دق يلو يل ىَداَع ْنَم

 بح ا اذإف .ةبحأ ىتح لفاوثلاب لإ برقي يدب لاَ الو . هيلع تضرتفا امم

 ُهلْجرو اهب شطب يتلا هيو ب رص يذلا ُهرصَو هب ُعَمسَي يذلا ُهََمْس تنك

 هادو . (هنَذيعال ينّداعتسا نو هئيطعأل اا ئو ءاھب يشمي يتلا

 0 اذن ٰيراخبلا

 هجرخ «بتكلا باحصأ ةيقب نود نم يراخبلا هجارخإب درفت ثيدحلا اذه
 قي تاميلس اقدح تلی ا ا کاک نب نا نب همكم قع

 نع «ةريره يبأ نع .ءاطع نع رمت يبأ نب هللا دبع نب كيرش ينثدح «لالب
 هلعاف انأ ۽ يش نع تددرت امو» :هرخآ يف دازو ,هلوطب ثيدحلا ركذف لك ا

 . «هتءاسم هركأ انأو توملا هركي نمؤملا سفن نع يددرت

 يف وه سيلو «ِدلاخ نع ةمارك نبا هب درفت ««حيحصلا» بئارغ نم وهو
 : اولاقو «هريغو ٌدمحأ هيف ملكت يناوطقلا دلخم نب ٌدلاخ نأ عم ««دمحأ دئسم»

 نبا هنإ :ليقو «حابر يبأ نبا هنإ :ليق هدانسإ يف يذلا ءاطعو «ريكانم هل

 . كلذك ابوسنم «حيحصلا» خسن ضعب يف عقو هنإو «("راسي

 )١( يراخبلا هاور )٠٥۰۲(« «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ٤/١ . «دهزلا» يف يقهيبلاو )1۹٠(«‹

 )١7144(. «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو .١٠٠/۲۱۹و ۳٤۲٦/۳ «ننسلا»و
 هل ىور ةدابعو ظعاوم بحاص لضاف ةَقث « ةنوميم ىلوم .يندملا دمحم وبأ يلالهلا )2

 . ةعامجلا
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 دبع 8 لاقم نع اهلك ولخت ال رخأ هوجو نم ثيدحلا اذه يوُر دقو

 نع .ةشئاع نع «ةورع نع ريبزلا نب ؛ ةورع ىلوم ةزمح وبأ نوميم نب دحاولا
 يدبع لإ برقت امو  ينيراحم لحتسا دقف .ًايلو يل ىذآ نم» : لاق لكك ّيبنلا

 «هتببحأ اذإف ا ىتح لفاونلاب يل تقل ىدبع نإو « يضئارف ءادأ ٍلثمب

 هداؤفو TS هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو ءاهب رصبي يتلا هنيع تنك

 هتيطعأ ينلأس نإو بج يناعد نإ ءهب ملكتي يذلا هناسلو هب لقعي يذلا
 انأو توملا هركي هنأ كلذو تمار يددرت هّلعاف انأ ۽ يش نع تددرت امو

 .)هانعمب دمحأ مامإلا هجّرخو «هريغو ايندلا يبأ نبا هجرخ . «هتءاسم

 اذه دحاولا دبعو «ةورع نع اذه دحاولا ٌدبع هب درفت هنأ ")يدع نبا ركذو

 نب نوراه انثدح :(يناربطلا هجّرخ نكلو «ثيدحلا ٌركنم :©يراخبلا هيف لاق
 وبأ ينثدح «يندملا ديوس نب ميهاربإ انثدح «ميرم يبأ نب ديعس انثدح «لماك

 .هركذف لل ّيبنلا نع «ةشئاع نع «ةورع ينربخأ ,دهاجم نب بوقعي ةرزح
 ع یر لا ىف عيا رجم ثاقث متلك اجرو .ديج هدانسإ اذهو

 وبأ انثدح :لاق يوارلا رغ ةلاخ فرع نالا ينرضحي ال هنإف «يناربطلا

 هامس مث عةرزح و بأ : لاق هنأ عماسلل َلْيخَف «نوميم نب دحاولا دبع ينعي «ةزمح

 )١( «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )٤٥(. «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ,75057/5 دمحأو ١/0 .

 . ۱۹۳۹/۰ «لماكلا» يف (۲)

 . ٥۸/١ «ريبكلا خيراتلا» يف (۳)

 «(۷١٤۳۹)و (۳۹۲۷) رازبلا ًاضيأ هاورو ۰۲۰ 2 يف امك «طسوألا» يف (4)

 نع ءةورع نع «نوميم نب دحاولا دبع انثدح .رماع وبأ انثدح « ىنثملا نب دمحم نع

 : هريغو ينطقرادلا لاقو «ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق «نوميم نب دحاولا دبعو . ةشئاع

 .هب ءاذه دحاولا دبع قيرط نم (147) «دهزلا» يف يقهيبلا هاورو

 .«درفملا بدألا» يف يراخبلا هل ىور دقف «دهاجم نب بوقعي ريغ (6)

E 



 . ملعأ هللاو همهو ىلع ءانب هدنع نم

 نب يلع نع ,ةكتاعلا نأ. نت نامثع ةياور نم هريغو () يناربطلا جرخو

 عال لوقي» : لاق وا ّيبنلا نع «ةمامأ يبأ نع ا نع ديزي

 لإ يدنع ام كردت نل كنإ مدا ا «ةيراحملاب ينزراب دقف ًايلو يل ناهأ نم

 نوكأف جا یتح غل الو «كيلع تضرتفا ام ءادأب

 يناعد اذإف هب ٌرصبُي يذلا هر هرصبو هب قطني يذلا هناتسلو ا يذلا هبلق

 يلا يدبع ةدابع او 507 ينرصنتسا اذإو ‹ هتيطعأ ينلأس اذإو ا

 اذه يف “”يزارلا متاح وبأ لاق .نافيعض ديزي نب ٌىلعو نامثع .«ةحيصنلا
 رق :ثيدحلا

 هجّرخ «فيعض دانسإب لي ّيبنلا نع يلع ثيدح نم يوُر دقو
 .”«ىلع دنسم» ىف ىليعامسإلا

 ةدايز هيفو 2 يناربطلا هجّرخ «فيعض دانسإب سابع نبا ثيدح نم يورو
 .اضيأ فيعض وهو سابع نبا نع رخا هجو نم هانيورو .هظفل يف

 نع «ينشخلا ىبحي نب نسحلا ثيدح نم هريغو يناربطلا هجرخو
 ٍ : E ءب ّيبنلا نع .سنأ نع «ينانكلا ماشه نع .يقشمدلا هللا دبع نب ةقدص
 امو «ةبراحملاب ينزراب دقف ءايلو يل ناها نم» : لاق ىلاعت هبر نع «ليربج نع

 نبا :ناظفاحلا هفعضو :(5) «ةيفوصلا نيعبرألا» يف يملسلاو ء(٠۷۸۸) «ريبكلا» يف )١(

 . ۲٤۸/۲ «عمجملا» يف يمثيهلاو ۳٤۲/۱١ «حتفلا» يف رجح

 . 1/1 «للعلا» يف 6ف]

 . هدانسإ فعضو 747/١١ «حتفلا» يف ظفاحلا هيلإ راشأو (۴)

 يف يمثيهلا هركذو 0١« «حتفلا» يف ظفاحلا هفعضو )١11/19( «ريبكلا» يف )٤(

 . مهفرعأ مل نم هيفو :لاقو 00/٠ «عمجملا»
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 هركي «نمؤملا يدبع سفن ضبق يف توو اغا اأ ۽ يش نع تود

 نم ًاباب ديرُي نم نينمؤملا يدابع نم نإو «هنم هل نب الو «هتءاسم هركأو «توملا
 لثمب يدبع ّيلإ برقت امو ,كلذ هدسفيف «ٌبْجَع هلخدي ال هنع هفكأف «ةدابعلا

 تنك «هتيبحأ نمو «هبخأ ىتحت لإ لّفنتي يدبع لاري الو هيلع تضرتفا ام ءادأ

 يل حصنو .هتيطعأف «ينلأسو «هتبجأف «يناعد .ًاديؤمو ًاديو ًارصبو ًاعمس هل

 هدسفأل هترقفأ ولو « ىنغلا الإ هناميإ ٌحلصُي ال نم يدابع نم َّنِإو «هل ٌتحصنف

 هدسفأ هل تطسب نإو «رقفلا الإ هناميإ حلصُي ال نم يدابع نم إو كلذ

 كلذ هدسفأل .هتمقسأ ولو ةحصلا الإ هناميإ حلصُي ال نم يدابع نم نإو «كلذ

 كلذ هدسفأل .هتححصأ ولو .مقسلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع نم نإو

 ةقدصو ينشخلاو . "”«ريبخ ميلع ينإ «مهبولق يف امب يملعب يدابع ربدأ يإ
 ال :لاق ؟وه نم :اذه ماشه نع نيعم نبا لئسو .فرعُي ال ماشهو ,نافيعض

 ةقدص قيرط نم ثيدحلا ضعب “رازبلا جّرخ دقو . هب ربتعُي ال هنأ : ينعي ءدحأ

 . سنأ نع «يرزجلا ميركلا دبع نع

 نب رز ينثدح «ةبابل يبأ نب ةدبع نع يعازوألا ثيدح نم يناربطلا جّرخو

 : ّيلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ» : لك هللا لوسر لاق :لوقي ةفيذح ٌثعمس «شيبح

 دجال وم اب ولحد الانأ كمرق ردنا ردا ايوة لسرملا اب

 ةمالظلا كلت وَ ىتح يلصُي يدي نيب ًامئاق ماد ام هنعلأ ينإف ةّملظم مهدنع

 نوكيو «هب رصبي يذلا هرصب نوكأو «هب عمسي يذلا هعمس َنوكأف ءاهلهأ ىلإ

 يف ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم يراج نوكيو « يئايفصأو يئايلوأ نم

 . "ادج بيرغ وهو ديج دانسإ اذهو . «ةنجلا

 )١( ص هجيرخت مدقت 17١ .

 ) )۲«عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو ٠١/ 2770:لاقو «طسوألا» يف يناربطلا ىلإ هبسنو

 فيعض وهو « يقشمدلا صفح وبأ «ديعس نب رمع هيفو .
 )"( «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاورو ١117/5« يعازوألا ثيدح نم بيرغ :لاقو «يناربطلا نع -
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 لإ :ليق دقو «ئراخبلا هجّرخ يذلا ةريره يبأ ثيدح حرش ىلإ عجرنلو
 .©2ءايلوألا ركذ يف ي ور ُثيدح فرشأ

 هع دقق ينعي «برحلاب هتنذا دقف يلو يل ىداع نم» : لجو زع هلوق

 ثيدح يف ءاج اذهلو , يئايلوأ ةاداعمب يل ام ناک ثيح هل . يلا

 ينزراب دقف» :هريغو مام يبأ ثيدح يفو ««يتبراحم لحتسا دقف» : ةشئاع
eيبنلا عمس « ء ليج نب ذاعم نع فيعض دانسإب "”هجام نبا چرخو  

 هللا زراب دقف لا هلل ىداع نم نإو كرش ءايرسلا ر رس نإ :لوقي هلك

 مل اوباغ اذإ نيذلا ءءايفحألا َءايقتألا راربألا ب ىلاعت هللا نإو «ةبراحملاب

 ,ىدهلا حيباصم [مهبولق] ءاوفرعُي ملو ءاوعذي مل ءاورضح نإو ءاودقتفُي
 . «ةملظم ةاربغ لک ْنِم نوُجرخي

 جت ُهَءادعأ نأ امك ,مهتاداعم مرحتو . مهتالاوم ٌبجت هللا ٌءايلوأف
 «ةايلوأ مُكَرُدَعو يّوُدع اوذختت الط : ىلاعت لاق .مهئالاوم مرحتو «مهتاداعم
 نوميقُي َنيِذْلا اونمأ نيِذْلاَو اوسو هللا میلو امنإ» :لاقو ١[. :ةنحتمملا]

 بْنَ اونمآ َنيِّلاو ةلوسرو هللا لوي نمو . دوعا ْمُهَو كلا نوو ةالّصل
 هنوبحیو مهبحُي نيذلا ةءابحأ فصوو ٠١-٠٦[« :ةدئاملا] #َنوبلاغلا مه هللا

 باتك يف دمحأ مامإلا ىورو «نيرفاكلا ىلع َةّزعأ ,نينمؤملا ىلع َةَلذأ مهنأب
 هيلع ىسومل لاق ىلاعت هللا نإ :لاق « هبنم نب بهو نع هدانسإب ”«دهزلا»

 .بيرغ نسح هدنسو :لاقو 247/1١١ «حتفلا» يف ظفاحلا هيلإ راشأو .ةدبع نع =

 . ۱۲۹/۱۸ «ىواتفلا عومجم» رظنا (۱)

 نب نمحرلا دبع نب ىسيع هدنس يفو ٥/١« «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو ء(۳۹۸۹) مقر (۲)

 . كورتملاب هيبش «ثيدحلا فيعض «ثيدحلا ركنم : متاح وبأ لاق «يراصنألا ةورف

 . ٠٤۲/۱۱ «حتفلا» يف ظفاحلا هفعضو

 . 56ص )۳
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 ياراكب بداح يلو يل ناهأ نا ماع :هملك نيح مالسلا

 ا ىلإ ٍءيش عرسأ انأو ءاهيلإ | يناعدو هسفن ضّرعو «ينأدابو «ةبراحملاب

 ؟ ينزجعي نأ ينراعي يذلا ٌنظي وأ ؟ يل موقي نأ ينبراحُي يذلا ٌنظيفأ , يئايلوأ

 ايندلا يف مهل رئال انأو فيكو ؟ينتوفي وأ يقيس نأ ينزرابي يذلا ْنظي مأ

 .«يريغ ىلإ مهترصن لكا الف «ةرخآلاو

 له مدآ َنبا : نسحلا لاق «لجو زع هلل ةبراحم يصاعملا ٌعيمج نأ ملعاو

 َناك املك نکل e ‹ هللا ىصع ْنَم نِإف ؟ةقاط نم هللا ةبراحمب كل

 عاطقو انا 11 ىلاعت هللا مسا هلو ٤ ةيراحم دشا ناك « َحبقأ يذلا

 يف داسفلاب مهيعسو ؛هدابعل مهملظ ميظعل ؛ هلوسرو ىلاعت هلل َنيبراحم قيرطلا

 ,مهُدْيْؤيو مهبحُيو «هئايلوأ ةرصن ىلوتي ىلاعت هنإف ,هئايلوأ ٌةاداعم كلذكو «هدالب

 هللا» :لاق ۰ ا ّيبنلا نع ثيدحلا يفو ‹«هبراحو هللا ىداع دقف «مهاداع نمف

 دقف يناذآ نمو «يناذآ دقف مهاذآ نمف ءًاضرغ مٌهوذختت ال «يباحصأ يف هلل

 .©0هريغو يذمرتلا هجّرخ «هّدخأي نأ كشوُي هللا ىذآ نمو « هللا ىذآ

 يدبع ٌلازي الو « هيلع ٌتضرتفا ام ءادأ .لثمب يدبع ّيلإ برقت امو» : ف

 دعب ركذ «هل را هئايلوأ ةاداعم نأ ركذامل : (هّبحأ ىتح لفاوثلاب لإ ٌبرقتي

 هب برقتي ام ركذف « مهتالاوم بجتو «مُهتاداعم مرحت نيذلا هئايلوأ فصو كلذ

 نيذلا ْمُه هللا ءايلوأف ءٌدعبلا :ةوادعلا لصأو «ٌبرقلا :ةيالولا ٌلصأو ءهيلإ

 ةيضتقملا مهلامعأب هنع مهدعبأ نيذلا هؤادعأو «هنم مهبّرقي امب هيلإ نوبّرقتي

 : نيمسق ىلإ نيبرقملا هءايلوأ مسقف «هنم مهداعبإو مهدرطل

 كرتو «تابجاولا لعف كلذ لمشيو ,« ضئارفلا ءادأب هيلإ بّرقت نم :امهدحأ

 .هدابع ىلع اهضرتفا يتلا هللا ضئارف نم هلك كلذ َّنأل ,تامّرحملا

TTT۸۷/٤ دمحأو ء(۲٦۳۸) يذمرتلا لفغم كا  

 . (7؟ةهك) نابح ع نياو هالو هم /٥٤4 هو
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 قيرط ال هنأ كلذب رهظف «لفاونلاب ضئارفلا دعب هيلإ بّرقت نم : يناثلاو
 اهعرش يتلا هتعاط ىوس هتبحمو «هتيالوو « ىلاعت هللا ىلإ بّرقتلا ىلإ ٌلصوُي
 هذه ريغب هدو «هيلإ بّرقتلاو هللا ةيالو یعذا نمف .هلوسر ناسل ىلع

 نلاغت هللا ىلإ نوبرقتي نوكرشملا ناك امك «هاوعد يف بذاك ا «قيرطلا

 لإ مهڈبعن امإ» : اولاق مهن أ مهنع هللا ىكح امك هنود نم هنودبعي نم ةدابعب

 مهنأ ىراصنلاو دوهيلا نع ىكح امكو «[۳ :رمزلا] « ىفلُز هللا ىلإ 3
 بيذكت ىلع مهرارصإ عم [18 :ةدئاملا] «ةقايحأو هللا ءانبأ نحن :اول

 . هضئارف كرتو «هيهاون باكتراو «هلسر

 : نيتجرد ىلع هللا َءايلوأ نأ فيلل يف ركذ كلذلف

 احصأ نيدصتقملا ةجرد هذهو «ضئارفلا ءادأب هيلإ نوبرقتملا :امهدحأ

 : هنع هللا يضر باطخلا ُنِب ٌرمع لاق امك لامعألا لضفأ ضئارفلا ءادأو «نيميلا
 دنع اميف ةّينلا قدصو .هللا مّرح مع ٌعَرَولاو هللا ضرتفا ام ٌءادأ لامعألا ٌلضفأ

 «ضئارفلا ءادأ ةدابعلا لضفأ : هتبطخ يف زيزعلا دبع نب ٌرمع لاقو . لجو زع هللا
 هذه هدابع ىلع ضرتفا امّنِإ لجو رع هللا نأل كلذو ,«0مراحملا ٌبانتجاو
 . هتمحرو هناوضر مهل ٌبجوُيو هلم مهبرقيل ضئارفلا

 ٌدججساو» : ىلاعت لاق امك ءةالصلا :هيلإ ٍبّرقُت يتلا ندبلا ضئارف ٌمظعأو

 وهو هبر نم ُدبعلا نوكي ام ٌبرقأ» : ةي ّئبنلا لاقو «[19 : قلعلا] «برتقاو
 نيبو هيب هبر وأ هر يجانُي امْنإف «يلصُي مكُدحأ ناك اذإ» :لاقو جاس

 . ©(تفتلي مل ام هتالص يف هدبع هجول ههجو ٌبصنَي هللا نإ : لاقو . 9 (ةلبقلا

 )١( «دهزلا دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هاور ص۲۹٦٣ .

 . 775/7 يئاسنلاو )۸۷١(« دواد وبأو «.(587) ملسم ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 . سنأ ثيدح نم (405) يراخبلا هاور (")
 )٤( حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ‹ يرعشألا ثراحلا ثيدح نم (۲۸۹۳) يذمرتلا هاور -
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 تناك اوبن هر یا لا لدغ ا ول هنزل ی ا

 لاق امك دل هله ف الا داخ .لدعك ها وأ «مكاحلاك ًةّماع هّنيعر
 2 3 و م 2

 .)«هتیعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك» : كي

 نإ ا دع 0 : نع ءورمع نب هللا : يا صا

 0 0 00 مهمكح يف 00 نيذلا

 فلا دابعلا بحأ لاو : لاق هلك ٌىبنلا نع ديعس يبأ نع 2” (يذمرتلا» ىفو

 . «ٌلداع ٌمامإ ًاسلجم هيلإ مهاندأو ةمايقلا موي هللا

 دعب هللا ىلإ اوبّرقت نيذلا ُمُهَو ءنيبّرقملا نيقباسلا ٌةجرد :ةيناثلا ةجردلا

 تاهوركملا يتئاقد نع فافكنالاو «تاعاطلا لفاون يف داهتجالاب ضئارفلا

 لإ ٌثارقتي يدبع لا الو» : لاق امك هللا ةبحم دبعلل بجوي : كلذو < ‹ عرولاب

 هرک ذب لاغتسشالاو هتعاطو هتبحم هقزر ءهللا هبحأ نمف ا تج لفاونلاب

 هللا لاق امك «هدنع ةوطخلاو دل ىفلزلاَو ءهنم برقلا قلد 0ف ‹ هتمدخو

 ىلَ ووا هنوبحُيو مهيحُي موقب هللا يت فوََف هنيد نع مگنم درب نم : ىلاعت
 كلذ ,مئال َةموَل َنوُفاَحَي الو هلل .ليبَس يف نوُدهاجُي نیرفاگلا ىلع عَ نينمؤملا

 ةراشإ ةيآلا هذه يفف of] ٠ : ةدئاملا]  ميلع عسا هللاو ُءاشّي ْنَم هيتؤ :ؤي هللا لضف

 . هيف هجيرخت مامت رظناو «(۲۲۸۷) نابح نبا هححصو «بيرغ -

 ۲۹۲۸(«۰) دواد وبأو «(1819) ملسمو )۸٩4۳(« يراخبلا رمع نبا ثيدح نم هاور (۱)

 .(4549) نابح نبا هححصو )17/١6(« يذمرتلاو

 .(۱۸۲۷) مقر (۲)

 )۲٤۷۲(۰ يوغبلاو ۸۸/۱۰ يقهيبلاو ءههو ۲۲/۴ دمحأ ًاضيأ هاورو «(۱۳۲۹) مقر (۲)

 نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق كلذ عمو .فيعض وهو «يفوعلا ةيطع هدنس يفو

 !بيرغ
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 ىلوأ وه نم هب انلدبتساو «لابن مل ءانبرق نع ىلوتو ءانبح نع ضرعأ ْنم نأ ىلإ
 هنم هللو هُلَدَب هللا ّنم هل امف هللا نع ضرعأ نمف .ٌقحأو هنم ةحنملا هذهب
 1 , لادبأ

A0ٌلذع يبلق هاوه نع فرص ام ) 
 000 N لمألا ٌباخو افج نإ ٌعنصأ ام

 نإف . يندجت ينبلطا مدا : لجو زع هللا لوقي راثألا ضعب يفو

 نم كيلإ 1 انأو ی اا ك نإو عيش لك تدجو ي

 اک

 :ًاريثك ليللاب تايبألا هذه دّدري نونلا وذ ناك

 انآ تد ا ل مكسفنأل اوبلطا
 انَع هاوه يف سيل انس يل تدجو دق

of 
 Mi هلم تير وأ ی تا نإ

 مل اذإ فيكف « ءانويغم ناكل ءاهريفاذحب جلا هل تلصح ولف « هللا هتاف نم

 :ةضوعب حانج لِ ال اهلك اد نم ٌريقح ريس زن الإ هل لصحب

 ع ع 0
 تاوف هتاقوأ لكف ام ْنَأُهَّناَف م

 تاّمتلا َكِهْجَو ىلإ يلف ٍدالب نم تنك امشیخو
 0 كف شت عار 0 5 1 0

 .# نينمؤملا ىلع ةلذا# :لاقف « هنوبحيو هللا مهبحي نيذلا فاصوأ ركذ من

 روحبلا بيكرت وأ نزو نع ةجراخلا ةبرعملا رعشلا نونف نم وهو «تيبودلا نم رعشلا )١(

 امهتيناثو «نانثا :امهنم لوألا ىنعم «نيتملك نم ةبكرم تيبودو «ةفورعملا رشع ةتسلا

 . نحللا هيف زوجي الو , مظانلا هديري ىنعم يأ يف ناتيب الإ هيف لاقي الو , يبرعلا اهانعمب

 ۳٤٤/۹. «ةيلحلا» ىف تايبألا (۲)
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 ىلع ةَّرعأ» «حانجلا ضفخو نيّللاو ةّلّذلاب نينمؤملا نولماعي مهن ينعي
 ظالغإلاو .مهيلع ةّدشلاو ةّرعلاب نيرفاكلا نولماعي يهنأ ينعي «(نيرفاكلا

 ,ةفأرلاو «ةبحملاب مهولماعف هر يذلا هءايلوأ وح هلا ارا املف“# «مهل

 لاق امك ,ةظلغلاو ةَّدْشلاِب مهولماعف , هنوداعي نيذلا هءادعأ ا ,ةمحرلاو

 فاس الو هللا ٍليبس س نودهاجي a ءار راّمَكلا ىلع ُءاَدشأ» : ىلاعت

 «بوبحملا ءادعأ ةدهاجم ةبحملا مامت نم ناف «[۲۹ :دمحم] # مئال ةمول

 فيسلاب هيلإ عوجرلا ىلإ هللا نع نيضرعملل ءاعد هللا ليبس يف ٌداهجلاف ءًاضيأو

 قلخلا ٌبالتجا ّبحُي هلل ٌبحملاف «ناهربلاو ةّجحلاب هيلإ مهئاعد دعب نانّسلاو
 ةّدشلاب ةوعدلا ىلإ جاتحا «قفّرلاو نيللاب ةوعدلا بجي مل نمف ؛هباب ىلإ مهلك

 .“0«لسالسلاب ةنجلا نيل نوداقُي موق نم كبر بجع» :فنعلاو

 نم يضر «هبيبح يضري ام ريغ ٌبحملل ّمُه ال ؛4 مئال َةَموَل َنوفاخَي الوإ»

 قداصب سيلف حب نم وش ىف ةفالملا فاخ نم ‹«طخس نم طخّسو « ىضر

 : ةّبحملا ىف

 م 0 يب ة۴ دو ا 9 55
 مدقتم الو هنع رخاتم ل ياف تنا تحب ی ئوهلا فقو

e 8 7 ع 3 0 0 2 ّ 3 ٤ 

 قفز موللا ىنمليلف كرك ابح ةذيذل كاوه يف ةمالملا دجلا

 رر ج يذلا ةجرد ينعي «#ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ : هلوق

 س نمب ميلع ءءاطعلا عساو : # ميلع عساو هللاو## ‹ةروكذملا مهفاصوأب

 . هعلميف ‹هقحتسي ال نمو ,هحلميف ‹لضفلا

 «(؟51//) دواد وبأو .«(۳۰۱۰) يراخبلاو «۳۰۲/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۱)

 . )۱۳٤( نابح نباو

 وهو «نيزر نب هللا دبع نب دمحم صيشلا يبأل 4*8 ص «ءارعشلاو رعشلا» يف ناتيبلا (؟)

 .ديشرلا نمز يف ناكو «لبعد مع نبا
 "8و



 كإف «كبابحأ نم ينلعجا ٌمهللا :لوقي ناك ُمالّسلا هيلع دواد نأ ىوريو
 رس ناك ناو ؛ةلمغ كافر. اغ ناك نإو « هندي ترفع هادف تينحأ اذإ
 كح نم عير كلا درا هللا : هئاعد يف لوقي مالسلا هيلع دواد ناكو

 يلهأو يسفن نم ّيلإ ٌبحأ كبح لعجا مهلا كبح ينغلبُي يذلا لمعلا ٌبُحو
 , (2درابلا ءاملا نمو

 امج د: ىل لاغق د ءانعلا ىلا يطعيع لجو زع يبر يناتأ» : ةي يبنلا لاقو
 يفلت ىذلا لمعلا مكي نم و كلانا ين هللا نورت
 ,7(كح

 كيج فب مرتو كس نارا مهللا» : هنِدكَع لک هئاعد نم ناكو

 امم ينع َتيوَز ام مهللا بحت اميف يل وق رق هلعجاف ٌبحأ امم ينتقزر ام مهللا

 .(«ٌبحت اميف يل ًاغارف هلعجاف خا

 سيردإ يبأ نع «يقشمدلا ةعيبر نب هللا دبع قيرط نم )۳٤۹١( يذمرتلا ىور )١(
 مالسلا هيلع دواد ءاعد نم ناك» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «ءادردلا يبأ نع «ينالوخلا

 مكاحلا هححصو «يذمرتلا هنسح كلذ عمو «لوهجم ةعيبر نب هللا دبعو «. . .لوقي

 . ةعوضوم هثيداحأ : دمحأ لاق ءاذه هللا دبع لب : هلوقب يبهذلا هدرو ۲

 نأ ءادردلا يبأ نع .قيرطلا اذه نم ۲۲۹/۱-۲۲۷ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو

 . مالسلا هيلع دواد ركذي ملو «. . .كلأسأ ينإ مهللا» :لوقي ناك يَ هللا لوسر

 مهللا : مالسلا هيلع دواد لاق :لاق كلام نع 7١, ص «دهزلا» يف دمحأ ىورو

 .درابلا ءاملا نمو « يلهأو يرصيو يعمسو يسفن نم يلإ بحأ كبح لعجا

 ,(0ه) يذمرتلاو «.؟5 57 /ه دمحأ هاور ,لوطملا لبج نب ذاعم ثيدح نم ةعطق (۲)

 7١235-8١19ص «ديحوتلا» يف ةميزخ نباو 7١/)75١5(« «ريبكلا» يف يناربطلاو

 ينعي) ليعامسإ نب دمحم تلأس «حيحص نسح : يذمرتلا لاقو 07١/١., مكاحلاو

 . حيحص نسح ثيدح اذه :لاقف «ثيدحلا اذه نع (يراخبلا

 - هدنسو )٤١١(« «دهزلا» يف كرابملا نبا يمطخلا ديزي نب هللا دبع ثيدح نم هاور (*)
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 ء لإ ءايشألا ثحأ كبح لعجا مهللا» :وعدي ناك هنأ يك هنع يورو

 ,كئاقل ىلإ قوشلاب اينّدلا تاجاح يع عطقاو , يدنع ءايشألا فوخأ كتشف

 .(2(كتدابع نم ينيع ررقأف «مهايند نم ايندا لهأ َنْيع أ تررقأ اذإو

 E انا تربو يس هلا
 لمعلاو ءُءاجرلا ا ةفاخملا ىلع لمعلا فا فضح لاق «هنوبحیو

 نم نولاطبلا مكس اذإ : : مهضعب مالك نمو « ,روتفلا هلخدي ال ةبحملا ىلع

 . كركذو كتاجانم نم َكوُيحم مأسي نلف ‹ مهتلاطب

 هدنع نكي مل « هللا ٌبحأ نم :ةبتكلا ضع اتار : يخّبسلا دقرف لاق

 «هسفن یوه نم رثآ ٌءيش هدنع نكي مل ءاينّدلا ٌبحأ نمو «هاوه نم رآه َء يش

 هسلجمو «ةمايقلا موي رمزلا لوأ هترمز ءارمألا ىلع رّمْؤم ٌريمأ ىلاعت هلل بحملاو

 َنوبحملا مأسي نلو داهتجالاو ةبرقلا ىهتنم ةبحملاو «كلانه اميف سلاجملا ٌُبرقأ
 نوشمي هقلخ ىلإ هنوببحيو هرکذ نوُبحيو هنوُبحُي لجو زع هلل مهداهتجا لوط نم

 كئلوأ ‹ حئاضفلا ودبت موي مهلامعأ نم مهيلع نوفاخيو « حئاصنلاب هدابع نيب

 . هثاقل َنوُد مهل ًةحار ال نيذلا كعلوأ «هتوفص لهأو ,هؤابحأو هللا ءايلوأ

 رول خل E ف عب حبلا : ٌيلصوملا حتف لاقو

 . [نيع] ةفرط هللا ركذ نع لفغي
 7 2000 عام

 ٌبحم ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا لمي ٌداكي ام : ىثراحلا رضنلا نب دمحم لاقو

 هناوضر ىلإ ببستم .ركذلا ٌريثك «بلقلا ٌرئاط هلل ٌبحملا : مهضعب لاقو

 )١( لسرم وهو «يئاطلا كلام نب مثيهلا نع ۲۸۲/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور .
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 دشنأو ءاقوش اقوشو أبد ابْوَد لفاونلاو لئاسولا نم اهيلع ردقي ليبس لكب
 : مهضعب

 :رخآ دشنأو

 عرضي رب لكب ٌبحملا نإ هح ةدارإ ىوس بحمل ام
 «نارقلا ةوالت ةرثك لفاوثلا نم م ىلاعت هللا ىلإ هب برت ام متع نمو

 ام هللا ىلإ ترق : لجرل قرأنا نب بابخ لاق ¢ مفت ربدتو ركفتب امس

 .(2همالك نم هيلإ ٌبحأ وه ۽ يشب هيلإ ب رقتت نل كنأ ملعاو «تعطتسا

 ا نورك اع اما ۴ نع 0« يذمرتلا» ىفو

 وهف « مهبوبحم مالك نم ىلحأ نيبحملا دنع َءيش ال «نارقلا ينعي «هنم رخ

 مالك نم متعبش ام مكبولق تّرُهْط ول : نامثع لاق . مهبولطم ةياغو « مهبولق ذل

 )١( «كردتسملا» يف مكاحلا هاور ۲/٤٤١ يبهذلا هقفاوو هححصو .

 «ةاطرأ نب ديز نع «ميلس يبأ نب ثيل نع «سينخ نب ركب قيرط نم «(۲۹۱۱) مقر (۲)
 هاورو «ميلس يبأ نب ثيلو «سينخ نب ركب فعضل فيعض دنس اذهو .ةمامأ يبأ نع

 نب ءالعلا هيف هلاسرإ ىلع وهو ءالسرم ريفن نبريبج ثيدح نم (۲۹۱۲) يذمرتلا
 , حلاص نب هللا دبع قيرط نم 441/7 مكاحلا هلصوو «طالتخالاب يمرم وهو «ثراحلا

 نع «ةاطرأ نب ديز نع «ثراحلا نب ءالعلا نع « حلاص نب ةيواعم نع «فيعض وهو

 . ينهجلا رماع نب ةبقع نع «ريفن نب ريبج

 نع «يدهم نب نمحرلا دبع نع «لبنح نب دمحأ قيرط نم 506/١ ًاضيأ هاورو
 نع «ريفن نب ريبج نع «ةاطرأ نب ديز نع «ثراحلا نب ءالعلا نع « حلاص نب ةيواعم
 . طالتخالاب يمرم وهو «ثراحلا نب ءالعلا نيقيرطلا يفو « . . . يرافغلا رذ يبأ

 . فيعض هدانسإو «(۸19۸) «ريبكلا» يف يناربطلاو ۰۲۸٦/۰ دمحأ هاورو
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 . هلوسرو هللا بحي وهف نآرقلا ٌبحأ نم :دوعسم نبا لاقو .0مکبر

 ! هللاب هاثوغاو :لاقف ءال :لاق ؟نآرقلا ظفحتأ :ديرمل نيفراعلا ٌضعب لاق

 . ؟لجو زع هبر يجاني مبف ؟منرتي مبف ؟معنتي مبف نآرقلا ظفحي ال ديرم

 الئاق مانملا يف ىأرف «هريغب هنع لغتشا مث .نآرقلا ةوالت ٌرثكُي مهّضعب ناك

 :هل لوقي

 3 7 7 9 م ا 2 5

 يباتك توفج ملف يبح معزت تنك ن

 دنسم» يفو .ناسللاو ُبلقلا هيلع أطاوتي يذلا هللا ركذ ٌةرثك :كلذ نمو

 ىلإ اهبرقأو لامعألا لضفأب ينربخأ هللا لوسر اي تلق :لاق ذاعم نع «© «رازبلا

 . «ىلاعت هللا ركذ نم ٌّبْطَر كئاسلو تومت نأ» : لاق ؟ىلاعت هللا

 ّنظ دنع انأ :لجو رع هللا لوقي» : هلك ّيبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يفو

 نإو «يسفن يف هثركذ «هسفن يف ينركذ نإف « ينرکذي نيح هعم انأو « يب يدبع
 يدبع عم انأ» :رخآ ثيدح يفو .“«مهنم ريخوالم يف هتركذ ءالم يف ينركذ

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو ,178١ص «دهزلا» دئاوز يف دمحأ هاور ٠0/17

 عطقنم دانسإب .

 هلاجر : ۷ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «(85548) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 . تاقث

 «ىلعألا الملا ماصتخا ثيدح حرش يف ىلوالا رايتخا» باتك يف فنصملا امهدروأ (۴)

 . ۸۸ص

 )٤( مقرب ) »)۳٠١۹«عمجملا» يف يمثيهلا هدانسإ نسحو ۷٤/٠١ .

 )۲٣۷١(« ملسمو )۷٠۰٥(« يراخبلاو ۲٠١۱/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (ه)

 . (۸۱۲)و (۸۱۱) نابح نباو

 - رس



 : ةرقبلا ] © مُكرُكذأ ينوركذاف# : لجو رع لاقو . «هاتفش يب تكرحتو ينركذ ام

 . ]ا۲

 يف هعم ْمُهو ليلهتلاو ريبكتلاب مهت ةاوصأ نوعفري نيذلا لَو ّيبنلا عمس املو
 وهو اف اعيمتس وعدت نإ .ًابئاغالو ّمصأ نوعدت ال مكنإ» : مهل لاق «رفس

 .2(مكلحاور ی قانعأ نم مكيلإ برقأ وهو» : ةياور يفو .(مكعم

 نأ ننس يف هيف هئادعأ ةاداعمو « هيف هئابحأو هللا E حف“ كلذ نمو

 مهام ًاسانال هللا دابع نم نإ : لاق . هك يبلا نع «هنع هللا ي رک نک

 :اولاق ««لجو زع هللا نم مهناكمب ٌءادهشلاو ُءايبنألا مهطبغي فادهش الو اا

 ,مهنيب ماحرأ ريغ ىلع هللا حورب اوباحت موق ْمُه» : لاق ؟مه ْنَم : هللا لوسر اي

 اذإ َنوفاخي ال رون ىلعل مهنإو ٌرونل مهَهوُجو نإ « هللاوف ءاهتوطاعتي ,لاومأ الو

 ءايلوأ نإ الأ :ةيآلا هذه الت مث ء«سانلا نزح اذإ نوُبّرحَي الو ٌساّنلا فاح

 تدع نس ا OEY : سنوي] (نونزحی ْمُه الو مهيلع ٌفوَح ال ۾ هللا
 مهبرقب نوُبينلا مهطبغُي» :هثيدح يفو هلي ّيبنلا نع يرعشألا كلام يأ

 ۰ 9 «لجو زع هللا نم مهدعقمو
 نابح نبا هححصو «(۳۷۹۲) هجام نباو ٥٤۰/۲ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۱)

 . يبهذلا هقفاوو ٤4٦/١ مكاحلاو )۸٠٠١(«

 دواد وبأو )۲۷۰٤(« ملسمو «(۲۹۹۲) يراخبلا يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 )۳۳۷٤(. يذمرتلاو 0ه؟5)

 نع « عاقعقلا نب ةرامع قيرط نم 6/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )۳١۲۷( دواد وبأ هاور ()

 وبأ . عطقنم هنأ الإ «تاقث هلاجر دانسإ اذهو .رمع نع ءريرج نب ورمع نب ةعرز يبأ

 . ةلسرم هنع هتياورو «رمع كردي مل ةعرز

 يبأ نع «ةعرز يبأ نع .عاقعقلا نب ةرامع قيرط نم (۵۷۳) نابح نبا هاورو

 .هيف اهرظنا دهاوش هلو « حيحص هدانسإو «ةريره

 . ۲٠/٤ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هنسحو ,"47/ه دمحأ هاور (4)
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 دجي ال» : لاق ایک ّيبنلا نع .حومجلا نب ورمع نع © «دنسملا» يفو

 دقف هلل ضغبأو هلل بحأ اذإف ,هلل ضغبو هلل بحي ىّتح ناميإلا ٌحيرص ٌدبعلا

 نوركذُي نيذّلا يقلخ ْنِم يئاّبحأو يدابع نم يئايلوأ لإ .هللا نم ةيالولا ٌّقحتسا

 . «مهركذب كدا « يركذب

 .هئادعأ ةاداعمو هللا ءايلوأ ةالاومب :لاق ؟ةبحملا لانت مب : شعترملا لسو
 . 29 ةقفاوملا هلصأو

 هيلع ىسوم لاق :لاق ناس نب ءاطع نع دمحأ 00 6(دهزلا» يفو

 ‹ ىسوم اي : لاق ؟كشرع ّلظ يف مهُلظت نيذلا كلها م مه نم 5 0

 تركذ اذإ نيذلا « يلالجب نوباحتي نيذلا ‹ مهبولق ةهاطلا ‹ مهيديأ ةئيربلا مُه

 «هراكملا يف ءوضولا ر ا ا تركذ روك اذإو ۰ يب اوركذ

 فلكي امك يبحب قواك ءاهرؤكو ا روسنلا بينت : امك يركذ يلإ نارو

 . برَح اذإ ٌرمثلا ٌبضغي امك «تّلحتسا اذإ يمراحمل نوبضغيو ااا علا

 هي رقت يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك ا اذإف» : هلوق

 هبلقو» :تاياورلا ضعب يفو ««اهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هّديو

 .«هب قطني يذلا هناسلو .هب لقعي يذلا

 مث « ضئارفلاب هللا ىلإ بّرقتلاب دهتجا نم نأ : : مالكلا اذهب دارملا
 ا «ناسحإلا ةجرد ا ناميإلا ةحرد نم هارو ‹هيلإ هيرو « لفاونلاب

 و ‹ ىلاعت هللا ةفرعمب هبلق ٌءىلتميف «هاري هنأك ةبقارملاو روضحلا ىلع هللا

 يف يمثيهلا هركذو )١19(« «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا ًاضيأ هاورو )١( ۳/٤۳١

 . فيعض عطقنم وهو «دعس نب نيدشر هيف : لاقو ١ «عمجملا»

 . "١١ص يملسلل «ةيفوصلا تاقبط» (؟)

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو ۷)۰) «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا فب هاورو ٤۰۷ص (0

 .هوحنب ملسأ نب ديز نع ۳
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 اذه ٌريصي ىتح «هيلإ قوشلاو «هب سنالاو .هلالجإو « هتباهمو .هفوخو «هتمظعو
 : ليق امك ةريصبلا نيعب هل ًادهاشم ةفرعملا نم هبلق يف يذلا

 ا ام 295
 همت يللا BEE يرصب نعو يعمس ْنَع باغ

 مانو ۽ يتبحم یعڏا نم بّذك» :لوقي هللا نإ : ضايع نب , ٌليضفلا لاق

 ينولثم دقو يبابحأ ىلع علم انآ اه ؟هبيبح ةولخ ّبحُي ٌّبحم لك سبلأ « يع

 يف مهنيعأ را ادغ ءروضحب ينومّلكو :ةدهاشملا ىلع ينوبطاخو « مهنيعأ نيب

 مهئولق ءىلتمت ىتح ىوقي نيبرقملا نيبحملا بولق يف يذلا اذه لازي الو

 ام ةقفاومب الإ ثعبنت نأ مهخراوج عيطتست الو .هريغ مهبولق يف ىقبي الف «هب

 دارملاو ءهللا الإ هبلق يف يقب ام :هيف ليق ءاذه هّلاح ناك نمو «مهبولق يف
 : هللا لوقي» :روهشملا يليئارسإلا رثألا ىنعملا اذه يفو .هركذو هتبحمو هتفرعم

 نعت لا .)«نمؤملا يدبع ٌبلق ينعسو نكلو « يضرأ الو يئامس ينعسو ام

 اذه يفو «هريغ هدبع بلق يف ىري نأ نشل ال وع ةنإف «هورذحا : نيفراعلا

 : مهضعب لوقي

 التما ىّتح كاوه هيف داز يداؤف يف ٌعضوم ا دبل

 :رخا لاقو

 0 و ب ل 5 مو 5 2 هَ

 )۹۹١(« «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلاو 1۲۲/٠۸ «ىواتفلا» يف ةيميت نبا هركذ )١(

 ةركذت» يف ينتفلاو ء١٠ ص «ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا» يف يشكرزلاو

 لصأ هل سيل :اولاقو «(757) «ةرثتنملا رردلا» يف يطويسلاو ١”7, ص «تاعوضوملا

 . تايليئارسإلا نم وهو « عوفرم
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 اوبحأ» :لاقف ةنيدملا مدق امل هتبطخ يف يب ُيبنلا راشأ ىنعملا اذه ىلإ

 ٌبلقلا ًالتما ىتمف "”«هتريس» يف قاحسإ نبا هركذ امك «مکبولق 1 نم هللا

 نم ٌءيش دبعلل قبي ملو «هاوس ام لك بلقلا ّنِم كلذ احم < ىلاعت هللا ةمظعب

 «هركذب الإ ٌدبعلا قطني ال ٍذئنيحف الوم هنم هديري امل الإ ةدارإ الو .هاوهو هسفن

 رظن ءرظن نإو «هب عمس ءٌعمس نإو .هللاب قطن ءّقطن نإف .هرمأب الإ كّرحتيالو
 «هب عمسي يذلا هعمس تنك» : هلوقب دارملا وه اذهف «هب شطب ع«شطب نإو «هب

 راشأ نمو ««اهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو «هب رصبي يذلا هرصبو

 ةلوسزوا هللاو «داحتالا: وأ “لولا نم داحتلالا ىلإ ريشي امنإف .ءاذه ريغ ىلإ

 . هنم نائيرب

 يصعي نأ نسحي ال هنأ نوري يميتلا ناميلسك فلَّسلا ضعب ناك انه نمو

 «هتعاطو هللا بح اوُدّوعت : مهل تلاقف ءاهدالوأ فلّسلا ّنم ةأرما تّصوو . هللا

 مهل ضرع نإف ءاهريغ نم مُهُحراوج تشحوتساف ؛ةعاّطلا اوُمفلأ نيقتملا إف
 نورك اهل نف يتحتم عيب ةصعملا ترم ةيضعمي نوعلعلا

 هرمي نأ هباهيل رمع ناطيش ْنأ ىرتل انک نإ : ّىلع لوق ىنعملا اذه نمو

 إف صال تلا رارسأ نم اذه نأ ىلإ! قدس ايف رشا دو لا

 ی ا  ةعاطو او ارواح ا ذل هنأ قنا الإ هلإنال عم

 هركي ام ريغل ةهارك الو «هللا هّبحُي ام ريغل ةبحم هيف قبي مل « ماعلا ديحوتلاب بقل

 نم بونذلا أشنت امّنإو «هللا ةعاطب الإ ةحراوج ٌثعبنت مل «كلذك ناك نمو « هللا

 سفنلا ىوه ميدقت نم أشني كلذو هللا هبحُي ام ةهارك وأ هللا ههركي ام ةّبحم
 ٌدبعلا ٌعقيف «بجاولا ديحوتلا لامك يف ٌحدقي كلذو «هتيشخو هللا ةّبحم ىلع

 يف يقهيبلا هاور قاحسإ نبا قيرط نمو ١47/17-141. «ماشه نبا ةريس» يف امك )١(

 . لسرم وهو »00/۲ «ةوبنلا لئالد»

 . ٦۲٤۲ص «باطخلا نب رمع بقانم» يف يزوجلا نبا هركذ (۲)

- ۳۷ 



 «تاروظحملا ٍضعب باكترا وأ «تابجاولا ضعب , يف طيرفتلا يف كلذ ببسب

 قو هب ةيضرت اميفو هللا يف الإ مه هل ىقبي الف «هلا ديحوتب هلق ققحت نم اما

 هجرخو «()( هللا نم سيلف و حبصأ نم» : ًاعوفرم ثيدحلا يف درو

 هللا ريغ هّمه ربكأو حبصأ ْنَم :لاق ًافرقوم بعك نب يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا
 الف «هريغ يف مه هل هيلو نأ كربخأ نم :نيفراعلا ضعب لاق . «هللا نم سيلف
 . هقّدصت

0 2 3 8 5 
 ينيب فلاحو ‹مومهلا يلع لطع كمه :ليللاب يداني يئاطلا دواد ناک

 نيبو ينيب ٌلاحو «تاذللا ينم قثوأ كيلإ رظنلا ىلإ يقوشو .داهسلا نيبو
 : مهضعب لوقي اذه يفو «بولطم ميركلا اهيأ كنجس يف انأف «تاوهشلا

 يلاسلا نئاخلا ٌلعف كلذو ام الدب ىفطصاو اًنع َلَغاشت اولاق
 يلاغشأ لك اي مكركذ ريغب 2مكتبحم نع يبلق لغشأ فيكو

 ةياورلا ىفو ا ىنذاعتسا نئلو ءهنيطعأل لا نئلو» : هلوق

 َبوبحملا اذه نأ ينعي .«هتيطعأ «ينلأس نإو ءهتبجأ يناعد نإ» :ىرخألا

 نإو ءهايإ هاطعأ ءائيش هللا لأس اذإ هنأ ىضتقت ةصاخ ةلزنم هللا دنع هل ءبّرقملا
 هتماركل ةوعدلا ٌباجم ريصيف «هباجأ «هاعد نإو .هنم هذاعأ «ٍءىش نم هب ًذاعتسا

 يفو . ةوعدلا ةباجإب ًافورعم حلاّصلا فلّسلا َّنِم ٌريثك ناك دقو «لجو زع هبر ىلع
 «شرألا مهيلع اوضرعف «ةيراج هيت ٌتَرَّسك رضنلا َتنب َعّيبرلا نأ «حيحصلا»

 .ةفيذح وبأ رشب نب قاحسإ هدنس يفو «دوعسم نبا ثيدح نم ٤ مكاحلا هاور )1(

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو «فلات نايملس نب لتاقمو ‹ ينطقرادلاو ينيدملا نبا هبذك

A/Yرکنم : متاح وبأ لاق «دشار نب بهو ةهدذئس يفو «كلام نب سنأ ثيدح نم  

 دقرفو «لاحب هب جاجتحالا زوجي ال : نابح نبا لاقو « ليطاوب ٹیداحأب ثدح ثيدحلا

 . ۳۱۹/۲-۳٠۷ «ةعونصملا ءىلآللا» رظناو .فيعض وهو : يخبسلا

 . ”هال_ "هك /۷ «ءايلوألا ةيلح» يف ربخلا )

-*”*58- 



 لاقف ١ صاصقلاب ةَ هللا لوسر مهنيب ىضقف ءاوبأف وفعلا مهنم اوبلطف «اوُباف

 يضرف ءاهتينث رسكت ال ٌقحلاب كثعب يذلاو ؟عييّرلا ةّيَث رسكتأ :رضنلا نب سنأ
 ىلع َمسقأ ول ْنَم هللا دابع نم َّنإ» : الب هللا ٌلوسر لاقف «شرألا اوذخأو ءموقلا
 . 20(هّربأل هللا

 ٍبفيعض نم مک» :لاق اك ّيبنلا نع .سنأ نع «٠ مكاحلا حيحص» يفو

 ءاربلا نأو ««كلام نب ُءاربلا مهنم «هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيرمط يذ ٍبفّعْضَنُم

 تمسقا :لاقف## كبر ىلع قا +نوملسملا هل لاقف اء نيكرشملا نم افخر يقل
 .ىرخأ ةرم اوقتلا مث مهفاتكأ مهحنمف «مهفاتكأ انتحنم امل بر اي كيلع

 اكا تضم اكل تراي كدا ناف كلير ىلع اتا ااش
 . ءاربلا لتقو « مهفاتكأ اوحنمف اي كّيبنب ينتقحلأو

 ّمهللا :ٍدحأ موي لاق لقوق نب نامعنلا نأ هل ٍدانسإب ايندلا يبأ نبا ىورو
 نامعنلا نإ» : هلك ّيبنلا لاقف لتقف «ةنجلا لخدأف ,لتقأ نأ كيلع مسقأ 9

 . (هربأف هللا ىلع مسقأ

 اي :دحأ 5

 ا هدرح ًادیدش ا ًاديدش الجر ينقل ا اذإ ر

 هللا دبع اي : تلق ءًادغ كّئيقل اذإف «ينذأو يفنأ عَدجيف ينذخأي مث « ينلتاقيو

 دواد وبأو «(150) ملسمو )۲۷٠۴(« يراخبلا كلام نب سنأ ثيدح نم هاور )١(

 .(55191) نابح نبا هححصو « )۲۹٤۹( هجام نباو ۸ يئاسنلاو 6596:(2)

 سنأ نع «رخا قيرط نم ("804) يذمرتلا هاورو ,يبهذلا هقفاوو هححصو 2747/7 (۲)

 مهنم «هربأل هللا ىلع مسقأ ول «هب هبؤي ال نيرمط يذ ربغأ ثعش ثعشأ نم مك» : ظفلب

 «فّعضتم» : هلوقو .هجولا اذه نم حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ««كلام نب ءاربلا

 .لاحلا ةثاثرو رقفلل ايندلا يف هيلع نوربجتيو .سانلا هفعضتي يذلا : يأ

 . (۲۲) «ةوعدلا وباجم» يف (۳)
1 - ١ 



 + لاق تف لوقتف و ٌلوقاف ؟كنذأو كفن هنأ عدج نم

 اد طبخ ق ناكل ل هاو هقنأ 1 ,راهنلا ّرخآ هتيأر دقلف

 مهللا :لاقف ٌلجر هيلع بذكف «ةوعدلا ٌباجم صاقو يبأ نب دعس ناكو

 كلذ لجرلا باصأف «نتفلل هضّرعو «هرمع لطأو «هرصب معأف .ًابذاك ناك نإ
 ينتباصأ «نوتفم یک لر كسلا نق قراوجلا ریت ناكف لك

 .(0دعس ةوعد

 دان ٌريعَب ءاج یتح هناكم نم رب امف «ًايلع ٌمتشي هعمس لجر ىلع اعدو

 . ©هلتق ىتح هيلجرو هيديب هطبخف

 ءاهضرأ اهتم لخأ هنأ كعذاف“ هل ,ضرأ يف ديز نب ٌديعس ةأرما تعزانو

 انيبو ءتّيِمَعف ءاهضرأ يف اهلتقاو ءاهرصب معأف ءةبذاك تناك نإ ّمِهّللا :لاقف
 .(تتامف ءاهيف رثب يف تعقو ذإ اهضرأ يف يشمت ةليل تاذ يه

 ميلع اي مهللا :لاقف ىّلصف اوشطَعف يرَس يف يمرضحلا نب العلا ناكو
 ٌترشن ًاكيغ انقساف ؛ ودع لتاقن كليبس يفو كديبع انإ «ْميظع اي يلع اي ميلح اي

 ءام نم رهن اودجوف ءاليلق اوراسف « انريغ ًابيصن هيف دحأل لعجت الو «أضوتنو هنم

 عضوم ىلإ هباحصأ ضعب عجرف اوراس مث  مهتيعوأ اوؤلمو اوبرشف ٌقفدتي ءامّسلا
 . طق ءام هعضوم يف نكي مل هنأكو ءًائيش ري ملف رهنلا

 )١( «ریسلا» رظنا ۱١۱۲/۱١ .

 .(اله8) يراخبلا هاور (۲)

 هركذو )۳٠۷(« «ريبكلا» يف يناربطلاو )۳١(. «ةوعدلا وباجم» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۳)

 . حيحصلا لاجر هلاجرو :لاقو . يناربطلا ةياور نم 84 «عمجملا» يف يمثيهلا

 )٤( ملسم هاور )١51١١(.

 . )٤٠١( «ةوعدلا وباجم» يف ايندلا پا نباو ۷/١-۸. «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (8)
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 ىلإ جرخو ًاضوتف «ةرصبلاب هل ضرأ شطع كلام نب سنا فا يكشو

 هضرأ رطملا زواجي ملو «هضرأ يقسف ةرطملا ءاجف اعدو ؛ نيتعكر 0 ‹ةيربلا

 .ًاريسي الإ
 اهطسو يف يقبو « يرعشألا ىسوم يبأ نمز يف ةرصبلاب صاصخ تقرتحاو

 ؟قرتحي مل كّصخ لاب ام :صخلا بحاصل ىسوم وبأ لاقف «قرتحي مل صخ

 ىلع اومسقأ ول مهاب سند «مهسوؤُر سلط ٌلاجر يتمأ يف» :لوقي ي هلل
 ا «مهربأل هللا

 «يبظلا هب رمي ناكف «ةوعدلا ةباجإب ًاروهشم ينالوخلا ملسم وبأ ناكو

 هسبحيف «هللا وعديف «َيِبَظلا اذه انيلع سبحي انل هللا عدا :نايبصلا هل لوقيف

 . © مهيديأب هوذخأي ىتح

 اهرصب بهذف ءاهرصب باهذب هل هتأرما ةرشع هيلع تدسفأ ةأرما ىلع اعدو

 اهيلع درف هللا اعدو اهمحرف «هيلإ بلطتو هللا هدشانت تلعجف «هتءاجف .لاحلا ىف

 .«هعم اهلاح ىلإ هتأرما تعجرو ءاهرصب

 تنك ا لاف يكفل ا وي انو اه و دالك

 . هناكم لجرلا تامف َكَفَتَح هللا لّجعف .ًابذاك

 داز املف « مهيذؤُيف ‹يرصبلا نسحلا سلجم ىشغي جراوخلا نم لجر ناكو

 )١( «ةوعدلا وباجم» يف ايندلا يبأ نباو ,71/17 «تاقبطلا» يف دعس نبا هاور )454(.

 )۲( «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا هاور )٤۲( فيعض هدانسإو .

 ) )۳«ةيلحلارو ,(84) «ةوعدلا وباجم» يف ربخلا ٠١۹/۲ .

 )٤( «ةوعدلا وباجم» ) .)۸٥«ةيلحلا»و ۱۲۹/۲ .

 )9( «ةوعدلا وباجم» )۹۲( .

 -  ۳01ل



 لجرلا ٌرخف «تئش امب هانفكاف ام :نسحلا لاق ءهاذأ

 © هريرس ىلع ًاتيم الإ هلهأ ىلإ لمح امف «هتماق نم

 ماقف الا لحتراو نال هل تهدف ةَيرَس يف ميشأ نب هلص ناكو

 ىتح تءاجف ءاهلقثو يتلغب ىلع درت نأ كيلع فا يل مهللا :لاقو «يلصُي

 , 9هيدي نيب تماق

 وه اذإف ,هفلخ ةبجو عمسف « هللا معطتساف « عاجف رفق ةيرب يف هرم ناكو

 ةذاعم هتأرما دنع بوثلا یقبو «هنم لكأف ‹ ّيرط بطر ةلخود هيف ليدنم وأ بوثب

 . ©7تاحلاصلا نم تناكو ‹ةيودعلا

 انبُج يهتشأ : هئاقفُر نم لجر هل لاقف «ةازغ يف ردكنملا نب دمحم ناكو
 ملف ءٌموقلا اعدف «رداقلا هنإف ,مكمعطُي هللا اومعطتسا :ردكنملا ُنبا لاقف بطر

 ىلع ٌرداق انهاه ًانبج مكمعطأ يذلا نإ :ردكنملا نبأ لاقف لسع ناك ول : موقلا
 لسع ٌفرظ اودجوف ءاليلق اوراسف «اوعدف «هومعطتساف لسع مكمعطي نأ

 .«”اولكأف اولزنف «قيرطلا ىلع

 8 1 و ا ةباجإب 0 دمحم وبأ ىمجعلا ٌبيبح ناكو

 رانا سانلا نسحأك داعو «هسأر

 )١( «ةوعدلا وباجم» )۹۳( .

 )۲( «ةوعدلا وباجم» )٠١( .

 ) )۴.رمتلا هيف لعجي صوخ نم ليبز : ةلخودلاو «(05) «ةوعدلا وباجم»
 )٤( «ءايلوألا ةيلح»و «(1۷) «ةوعدلا وباجم» ۴/٠١١ .

 )©( «ةوعدلا وباجم» )45(.
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 لمحف «هيلجر ىلع ُلجرلا ماقف هل اعدف لمحُم يف نمز لجرب يتاو
 . هلايع ىلإ عجرو «هقنع ىلع هلمحم

 طاخ مث «نيكاسملا ىلع هب َقَّدصتف «ًاريثك ًاماعط ةعاجم يف ىرتشاو
 «هنمث َنوُبلطي ماعلا ٌباحصأ هءاجف « هللا اعد مث ,هشارف تحت اهعضوف «ًةَسيكأ
 ,مهقوقح ٌردق يه اذإف ءاهنزوف «مهارد ةءولمم يه اذإف ءةسيكألا كلت جرخأف

 .”مهيلإ اهعفدف

 دفع ناكر لا" الا ةييتح الع اعلن .اريثك هب تبعي لجر ناكو
 اًملف « «كلام اهمسق هارد لجأ ْنِم ِكلامل ظلغأف «لجر هءاجف .رانيد نب كلام
 انلغش دق اذه لإ مهللا :لاقف ءءامّسلا ا يدب تيبح عفر ترم م كلذ لاط

 . تيم ههجو ىلع لجرلا طقسف «َتئش فيك هنم انحراف ؛كلركذ نع

 لحتراو تامف ءرامح E ناكر « هللا ليبس يف ةازغ يف موق جرخو

 ,كليبس يف ا تجر ! مهللا : لاقو ,« ىلصو ًاضوتف ماقف ,هباحصأ

 يل يحأف «روبقلا يف يف نم ثعبتو « ىتوملا يبحُت كنأ ٌدهشأو «كتاضرم ءاغتباو
 َّقحْلو هبكرف 0 ضفني رامحلا ماقف ءهبرضف رامحلا ا ماق مث «يرامح

 : ٩ ةفوكلاب كلذ دعب ٌرامحلا عاب مث «هباحصأ

 ءاوكلهي نأ اوداك ىتح ديدش درب مهباصأف « هللا ليبس يف ةّيرس تجرخو
 اوفمجف ءاران ٌبهتلت يه اذإف «ةميظع ةرجش مهبناج ىلإو لجو زع هللا اوعدف

 )١( «ةوعدلا وباجم» )۹۷(.

 ) )۲«ةيلحلا»و ء(44) «ةوعدلا وباجم» ٠١١/١ .

 )۳( «ةوعدلا وباجم» )٠١١(.

 )٤( «ةوعدلا وباجم» )46(.

 )»( «ةوعدلا وباجم» )149(.
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 ىلع ةرجشلا تدرو ءاوفرصناف «مهيلع سمشلا تعلط ىتح اهب اوُئفدو «مهباي

 هباصأف ءبفئاص موي يف هّباحصأ مدقتف ًاجاح [ًامئاص] ةبالق وبأ جرخو

 ءرطف ريغ نم يشطع َبهذُت نأ ىلع ٌرداق كن مهللا :لاقف ٌديدش شطع

 لزنف « هنع شطعلا بهذو نو یتح هيلع تا ماف اس هتّلظأف

 نم هباحصأ ٌباصأ امو ءاوبرشف هباحصأ هيلإ ىهتناف ءاهألمف ًاضايح ضّوحف

 .٤٠يش رطملا كلذ

 نم ةوعدلا ٌباجم ناك نم رثكأو .هٌوأصقتسا لوطيو ءًأدج ٌريثك اذه لثمو
 دقو .«هنم جرفلاب هسفنل وعدي الو «هباوث راتخيو «ءالبلا ىلع ربصَي ناك فلسلا

 : هل ليقف «هتوعد ةباجإب مهتفرعمل سانلل وعدي ناك صاقو يبأ نب دعس نأ يور

 . يرصب نم ىلإ ٌبحأ هللا ًءاضق :لاقف ءٌرضأ دق ناكو ,كرصبل هللا توعد ول

 ولف < مظعألا هللا مسا فرعت كنأ انغلب : هل ليقف «ماذجلاب مهضعب يلتباو

 هركأ انأو «ينالتبا يذلا وه هنإ « يخأ نبا اي :لاقف مكي ارت لا عاب

 اا نأ

 «ىلاعت هللا توعد ول - عا نكس يف ردود يميتلا مي 01

 ربص ريبج نب ٌديعس كلذكو .رجأ هيف يل ام ينع جرف نأ هودا ن أ هركأ :

 ليللاب موقي كيد هل ناك ؛ ةوعدلا تاجم ناكو ءهلتق ىتح جاجحلا

 ٌّقشف ةالصلل ٌديعس مقي ملف «هتقو يف هليل حصي ملف ةالصلل هحايصب

 )١( «ةوعدلا وباجم»و «(1۳) ايندلا يبأ نبال «ءايلوألا» )١1(.

 ) )۲»الدعاء  هللا لأسي نأ ب هيده نم ناكو «ةدابعلا وه - حيحصلا ثيدحلا يف تبث امك

 الب وهو ءءالبلا عفدو «نزحلا باهذو « مهلا ءالجو «بئاصملا نيوهتو «بركلا جيرفت

 - .ءادتقالاب ىلوأو « عابتالاب ٌّقحأ - يمأو يبأب
"of - 



 :همأ هل تلاقف ,كلذ دعب ُكيَّدلا حاص امف .هتوص هللا عطق ؟هل ام :لاقف «هيلع
 “ءيش ىلع اذه دعب عدت ال ينب اي

 تاذوبنملا ّنم هطقتلي امم ٌتاتقي وهو « هللا دنع ةلزنم هل ٌلجر ةعبارل ركذو
 تلاقف ؟اذه نع هّينغي نأ هللا وعالي نأ اذه رض ام : لجر لاقف «لبازملا ىلع

 .هوطخستي مل ًءاضق مهل يضق اذإ هلأ ءايلوأ نإ ::ةعْبار

 َمّسوُي نأ هللا توعد ول :هل ليقف ءًادج شيعلا َقّيض حيرش نب ةويح ناكو
 يف ةربت تراصف .ًابهذ اهلعجا ّمهللا :لاقف ضرألا نم ةاصح ذخأف «كيلع

 .«”هدابع ٌحلصُي امب ملعأ وه :لاق مث «ةرخآلا الإ اينّدلا يف ٌريخ ام :لاقو همك

 الف .هريغ يف هل ةّرّيخلا هللا ملعي امب ةوعدلا ٌباجملا نمؤملا اعد امبرو

 دقو .ةرخآلا يف وأ ايندلا a ىلإ هبيجُي

 اياب ينلأسي نم يدابع نم نإ :لوقي هللا نإ» : عوفرملا سن أ ثيدح يف مدقت

 .2©2(ٌبجعلا هّلخدَي اليك هنع هفكأف ,ةدابعلا نم

 ّيبنلا نع ٤ «نابوث نع «دعجلا يب أ نب ملاس ثيدح نم يناربطلا جرخو

 امهرد هلأس ولو «هطعُي مل ًارانيد هلأسي مكُّدحأ ءاجول نم يتمأ نم نإ : لاق « اک

 نيرمط وذ اهاّيِإ | هاطعأل ةنجلا تاو ءهطعُي مل ًاسلف هلأس ولو 00

 ارم ملاس ثيدح نم هريغ هجرخو ,(9 (هّريأل هللا ىلع مسق أول هل هنو ال

 )١( «ةوعدلا وباجم» )۱١۲( .

 .هجيرخت مدقت (۲)

 .حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيهلا لاقو 754/٠١. «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف (”)

 يقارعلا ظفاحلا هححصو ٤ /٠٠١١. :بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا لاق اذكو

 . ۲۷۷/۲۳ «ءايحإلا جيرخت» يف

 يف يمثيهلا هدروأو .«نيرحبلا عمجم» نم ٠١ ةقرو «طسوألا» يف يناربطلا هاور )٤(

 = يناربطلا خيش ريغ .لاق امك وهو . حيحسصلا لاجر هلاجرو :لاقو ۲٦٤4/٠١. «عمجملا»
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 , «هل 6 هللا هاطعأ ام ايندلا نم اعيش هللا لأس ولو» : هيف دازو

 يدبع سفن ضبق نع ېددرت هلغاف انآ ِء يش نع تددرت امو» :هلوقو

 ىلع ل هللا نأ اذهب دارملا .«هتءاسم هركأو «توملا هركي : نمؤملا

aنارمع لآ] (توملا ٌةَقئاَذ سفن لك : : 
 لأب الإ كلذ" الر جلا حيرلا امو ثوملاَو » 1۸4٥]

 ربخأ : : بعكل رمع لاق ال ېن دبل بس يبا ملال معا ويفي ادع

 1 فوج يف كوشلا ةريثك ةرجش لثم وه «نينمؤملا ٌريمأ اي :لاق «توملا نع
 ءاهعرني اهجلاعي وهف «نيعارذلا ديدش لجرو الإ لصفم الو ق قرع هنم سيلف « مدا

 . "رمع ىكبف

 نار لا ترلان هنا اع نضاحلا ورع يفتح الو

 نم هب ُرَجُي كوش َنصُع ناکو «ةربإ مس نم شتا ينأكلو «تخت يف ينج
 .٠>يتماه ىلإ يمدق

 «ًاباذتجا لع يندجأ : لاقف ؟كّدجت فيك :توملا دنع لجرل ليقو

 . ادقوت ٌبهتلي ىمحم روثن يفوج أكو «يفوج يف ةفلتخم ٌرجانخلا أكو

 ضرألا ىلع ةقبطنم تاوامسلا نأك يندجأ :لاق ؟كَّدجت فيك :رخآل ليقو

 . ةربإ بقث نم ٌجرخت اهنأك يسفن دجأو « يلع

 الو مهلك هدابع ىلع همتح دق ىلاعت هللاو ةّدّشلا هذهب توملا ناك املف
 ٌّقح يف ًاددرت كلذ ىّمس .هتءاسمو نمؤملا ىذأ هركي ىلاعت وهو «هنم مهل د

 نابوث نم عمسيمل دعجلا يب أ نب ملاس نأ الإ «ةقثوهو «لاسعلا ميهاربإ نب دمحم =

 . متاح وبأو يراخبلاو دمحأ هلاق اميف

 . ٠٣٠١/۰ «ةيلحلا» )١(

 . ۲٣۰/۲ دعس نبا تاقبط» (۲)

 "هك



 اورجب ىح نوش الف ياللا يلع ءاينآلا انف كلا

 لكبو هللا ءاقلب مهيلع هللا نوه «توملا ءايبنألا تهرك امل : نسحلا لاق

 بجي وهو هيبنج نيب نم ُعْرنَت مهدحأ سف نإ ىتح ةمارك وأ ٍةفحت نم اوبحأ ام
 .هل لَم دق امل كلذ

 اش نم تاز دلا دقي توفل هلع نره اذكلا طبغأ ام: اع تلاد

 «حدقلا يف هدي لخدیف ام نم ٌحدق هدنع ناکو : تلاق "و هللا لوسر توم
 :تلاق «توملا تاركس ىلع ينعأ ٌمهللا» :لوقيو ءءاملاب ههجو حسمي مث

 هنأ لسرم ثيدح يف ءاجو .>«تاركسل توملل نإ هللا الإ هّلِإ ال» :لوقي لعجو

 ءلمانألاو بصقلاو بصْعلا نيب نم َحورلا ٌدخأت كْنِإ ٌمهللا» :لوقي ناك ةي

 . (ّىلع هنوهو توملا ىلع ينعأف ّمهللا

 دده ور لاق اک و نأ تحت قلشلا ضع تاک ار

 نع هب رفكُي ام رخآل هنإ ءتوملا ٌتاركس ىلع َنْوُهُت نأ ٌبحأ ام :زيزعلا
 .توملا دنع اودهجي نأ نوبحتسي اوناك : يعخنلا لاقو .«نمؤملا

 نوهي نأ هللا دارأ اذإو «نتفُي نأ توملا ديدشت نم ىشخي مهضعب ناكو

 نمؤملا نإ» : لاق لَك ّيبنلا نع «حيحصلا» يفو . هيلع هنوه توملا دبعلا ىلع

 ماما اهم هيلإ حا ف سيلف ٠ ةماركو هللا 'ناوصرب شب ٠ تملا هر شخ اذ

 )١( يراخبلا هاورو . فيعض هدانسإو «(91/84) يذمرتلا ظفللا اذهب هاور )4445(«(

 للك يبنلا دعب ٍدحأل توملا ةدش هركأ ال : ظفلب ۷۷و 54/5 دمحأو ./4 يئاسنلاو .

 يراخبلا هاور (؟) ) »)56٠١١دمحأو ,(1577) هجام نباو «(94ا/4) يذمرتلاو 54/5.

 )”( ظفاحلا لاقو «يفعجلا ناليغ نب ةمعط نع ««توملا ركذ» يف ايندلا يبأ نبا هاور

 يعباتلاو يباحصلا هنم طقس ءلضعم وهو : 457/4 «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلا .

 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هقيرط نمو ,.748ص «دهزلا» يف دمحأ هاور ١/۳٠۷ .

 «ةيلحلا» (ه) ٤/۲۳۲ .
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 , (©”(هءاقل هللا ٌبحأو ¢ هللا َءاَمل تحأف

 ٠ هل لاق ‹نمؤملا حور ضبقَي توملا كلم ءاج اذإ» : دوعسم نبا لاقو

 .«مالّسلا كئرقي كر

 هللا ّىلو اي كيلع ٌمالسلا :توملا ُكَلم هل لوقي : بعك نب دمحم لاقو
 مالس َنولوَقَي َنيِيَط ةكئالملا مُهاَفوَتَتَنيِذّلا :الت مث «مالسلا كيلع أرقي هللا
 للا فدع

 شاو 5 ايندلا ىلع نزحت الو  هفوخ هللا a مداق تنأ امم

 ت ا

 هللا نإ » :لاق 25 يلا نع ورمع نب اللا دبع ثيدح نم “رازبلا جرخو

 .«هشارف ىلع هضبقي ىتح هلام ةميركب مكدحأ نم نمؤملا هدبع تومب ُنَضْأ

 يف ةافاعملا ّلهأ مه ًادابع هلل نإ» : لكي هللا لوسر لاق : ملسأ نب ٌديز لاقو

 . (© «ةرخآلاو ايندلا

 ا للا نالا يف مهب ّنضُي أدابع هل نإ : ينانبلا تباث لاقر
 عباطب مهعبطيو ءمهشرُف ىلع مهتيمُيو ,مهقازرأ ٌنسحيو , مهرامعأ ا

 , ءادهشلا

 )١( ةشئاع ثيدح نم (5601/) يراخبلا هاور .

 . ٠١١/١١ «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور (۲)

 ءوسل فيعض وهو «يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع هدنس يفو )٤۲(. مقرب ()
 ۸۳/١. «عمجملا» يف يمثيهلا هفعضو «هظفح

 . لسرم وهو )۲٤(. «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (4)

 .(8) «ءايلوألا» يف ايندلا يبا نيا هاور )6

 "هم



 ضعب يفو « ةفيعض هوجو نم ًاعوفرم يناربطلاو اينُّدلا يبأ نبا هجّرخو

 ءةيفاع يف مهييحي ءءالبلا نع مهب ىبأي هقلخ نم َنئانض هلل نإ» :اهظافلأ

 .©«ةيفاع يف ةنجلا مهلخديو « ةيفاع يف مهتيمُيو

 وبأ ناكو .نمؤملا ىلع ٌفيفخت ةءاجفلا توم نإ :هريغو دوعسم نبا لاق

 دنع نوقتخت مكارأ امك هللا ينقنخي ال نأ وجرأل ينإ :لوقي يخل هيلع

 نمحرلا ٌدبع ناكو ,نمحرلا دبع اي : يداني هوعمسف «هراد يف ةليل ناكو «توملا

 دجاس وهو ضبقف ىلصف «هتيب دجسم ىتأ مث ل هللا لوسر عم لت دق

 لوقي a ناكو . دوجس ا يف فلسلا e ضبقو

 عم ًادعاق و ناكف «بيجأف رعد نكلو مكتوم توم أ ال ین :هباحصأل

 ايم رح مك كيبل 0 .هباحصأ

 هيف حا نالف رع درم ناسا مك ائاج يقلك

 عوف «توملا يداح هللاو اذه :لاقو بثوف ءاينُّدلا ّنم كتاعاس ٌرخآ هللاو |

 ىلع مالس ف ‹توصلا وحن قلطنا مث ا سو «هباحصأ

اوعبتتف «ثوصلا مهنع عطقنا مث «نيملاعلا فر هلل دمحلاو نارمل
 «هرثأ 

 .ًاتيم هودجوف

 فيعض هدانسإو .سنأ ثيدح نم (۳) «ءايلوألا» يف ايندلا يبأ نبا ظفللا اذهب هاور )١(

 هريبكلا» يف يناربطلاو «(؟) ايندلا يبأ نبا رمع نبا ثيدح نم هوحنب هاورو ءًادج

 يف يمثيهلا هدروأو ءًاضيأ فيعض وهو ٠/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(1847)
 هيفو .«طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور :لاقو ٦۲۹و ٠ «عمجملا»

 هاورو .اوقثو هلاجر ةيقبو « يبهذلا هلهج دقو «هفرعأ ملو « يصمحلا هللا دبع نب ملسم

 نب يدع هدنس يفو «ديز نب ديعس ثيدح نم )۳٣۷۱(« «هدنسم» يف دعجلا نب يلع

 . هقلخ صاوخ : هللا نئانضو «كورتم وهو «لضفلا
 "ه9



 نإ :لاقو .هدي نم َملقلا عضوف .فحصم يف بتكي ًاسلاج مهضعب ناكو

 بتكي ًاسلاج رخآ ناكو . ًاتیم طقس مث ءٌّبّيط ٌتومل هّنإ هللاوف ءاذكه مكتوم ناك

 . تامف « هللا وعدي هيدي عفرو هدي نم ملقلا عضوف دخلا

STs 



 نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 0 ا O OA # 5 و هر 7 ۶ گہ 3 ا

 هجام نبا هاور نسح ثيدح . «هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو اطخلا يتما نع

 .امهريغو يقهيبلاو

 نبا نع ءءاطع نع «يعازوألا قيرط نم ©”هجام نبا هجّرخ ٌتيدحلا اذه

 ,ينطقرادلاو "«هحيحص» يف ناّبح نبا هجّرخو هي ّيبنلا نع «سابع

 نع « سايع نبا نع نيمع نب دع نع «ءاطع نع . ىعازوألا نع : امهدنعو

 ا 4 : 0 00
 يف مهب جتحم مهلك هتاورو رمألا رهاظ يف حيحص دانسإ اذهو

 «لاق اذك .«©امهطرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلا هجّرخ دقو «نيحيحصلا»

 نع الإ هيف ىوري سيل :لاقو 0 ادج دمحأ مامإلا هركنأ دقو قلع هل نكلو

 نع ىور ملسم نب ديلولا نإ :دمحأل ليقو .السرم هلك ّيبنلا نع «نسحلا

 E 220 هلثم رمع نبا نع عفان نع كلام

 . ٠٤٠١/٤ «ءافعضلا» يف يليقعلاو ۴١۹/۷-۳٠۷ ًاضيأ هاورو «(4١7ه) مقر (۱)

 . ۳٥۹/۷ يقهيبلاو ۰٤-۱۷۱ ينطقرادلاو «(۷۲۱۹) مقر (۲)

 . هحيحصت ىلع يبهذلا هقفاوو .۱۹۸/۲ «كردتسملا» ()

 . ۲۲۷/۱ «للعلا» رظنا )٤(

 يقهيبلاو ٠٠٠۲/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ٠٤٠١/٤ «ءافعضلا» يف يليقعلا هاور (ه)

 - «صيخلتلا» يف ظفاحلا هنع هلقن اميف يقهيبلا لاقو بيرغ : ميعن وبأ لاقو ٩
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 نإ :هل ليقو .كلام ثيدحو «يعازوألا ٌتيدح يزارلا متاح يبأل ركذو

 نع «رماع نب ةبقع نع «نادرو نب ىسوم نع ةعيهل نبا نع ًاضيأ ىور ديلولا
 :لاقو «ةعوضوم اهنأك ةركنم ثيداحأ هذه : متاح وبأ لاقف .2”هلثم يب ّيبلا

 ءهمسي مل لجر نم هعمس اإ و اط نم تدخلا اذه ٌيعازوألا عمسي مل

 اذه حصي الو :لاق «ملسم نب ليعامسإ وأ سماع نب هللا دبع هنأ مُهوتأ
 .“هدانسإ تبثي الو .ثيدحلا

 نم ًالسرم ريمُع نب ديبُم نع ءءاطع نع «يعازوألا نع يوُر دقو :تلق

 : ءاطع لاق : لاق « جيرج نبا نع « ميلس نب ییحی یورو «ساب۶ نبا ركذ ريغ

 انهو: 0 لا أطل نع ينمأل ٌرواجت هللا نإ» :لاق ي هللا لوسر نأ يدلي

 ع بأ
 نع يجنزلا دلاخ نب ملسم هاور ًاعوفرم سابع نبا نع رخآ هجو نم درو دقو

 نع تلال جو ج ها لوسر لاق" اق ساغ وبا نع اللا دقيت
 ديعسو .( يناجزوجلا هجّرخ «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا نع : ثالث

 اک هل ليق < يكم وه : دمحأ لاق < ا أ نب ديعس وه :فالعلا

 سیلو :دمحأ لاق « دلاخ نب ملسم ريغ هنع ىور ًادحأ تملع امو يردأ ال : لاق

 دلاخ نب ملسمو ءانهم هنع كلذ لقن . هلوق سابع نبا نع وه امنإ غا

BES SNAهر كلاما  EAE EA EEN 
 . كلام

 لاقو 276٠/5 «عمجملا» يف امك «طسوألا» يف يناربطلاو ٠۷/۷ يقهيبلا هاور )١(

 . فعض هيفو «نسح هئيدحو «ةعيهل نبا هيفو : يمثيهلا

 . ٤۳۱/۱ «متاح يبأ نبا للع» رظنا (۲)

 . ۲۲۰/۰-۲۲۱ «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو (")

 )٤( «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو )١١774( قيرطلا اذه نم .
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 يبأ نع « ينادمهلا يلع نع ,ديلولا نب ةيقب ةياور نم ثلاث هجو نم يورو
 ليهاجملا هخياشم نع ةيقب ةياورو «برح هجرخ ءاعوفرم سابع نبا نع ةرمج
 انيك یوا ال

 يمعلا ديز نب ميحرلا دبع قيرط نم “يدع نبا هجرخ عبار هجو نم يورو
 اذه ميحرلا دبعو يي ّيبنلا نع «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع هيبأ نع
 . ( 0” فيعض

 هاور ملسم نب ديلولا نأ مَّدقت دقو نر هوجو نم هيي ّيبنلا نع يور دقو

 دنع وهو ."!هبّرغو مكاحلا هححصو .ًاعوفرم رمع نبا نع « عفان نع «كلام نع
 نالوقي اناكو ,متاحوبأو دمحأ ُمامإلا هركنأ امك كلام ىلع لطاب ظاّمحلا َقاَّذُح

 ىور :لاق «دواد يبأ نع يرجآلا ديبع وبأ لقنو .أطخلا ٌريثك هنإ :ديلولا نع

 . ةعبرأ عفان نع اهنم .ٌّلصأ اهل سيل ثيداحأ ةرشع كلام نع ملسم نب ُديلولا
 . ملعأ هللاو ,ثيدحلا اذه اهنم نأ رهاظلاو :تلق

 نع ثدحُي ثعشألا ابأ تعمس ةعيبر نب ديزي ةياور نم يناجزوجلا هجرخو

 نع :ةثالث نع يتمأ نع زواجت لجو زع هللا نإ» :لاق هلك ّيبنلا نع نابوث
 .«ًادج فيعض ةعيبر نب ديزيو . «هيلع اوهركأ امو نايسنلاو أطخلا

 هاورو «دانسإلا اذهب : يأ «ركنم ثيدح اذه :لاقو ۱۹۲۱-۱۹۲۰ ٥/ «لماكلا» يف )١(

 .(؟58١) «طسوألا» يف يناربطلا ًاضيأ

 فيعض هوبأو «نيعم نب ىبحي هبذكو متاح وبأو يراخبلا هكرت دقف «ًادج فيعض لب (۲)

 .ًاضيأ

 . ۲۸۲/۱ «ريبحلا صيخلت» رظنا (*)

 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو )١470(2 «ريبكلا» يف يناربطلا قيرطلا اذه نم هاورو (4)

 يف ظفاحلا ًاضيأ هفعضو «فيعض وهو « يبحرلا ةعيبر نب ديزي هيفو :لاقو ٠5

 . ۲۸۲/۱ «صيخلتلا»

> 



 نع «بشوح نب رهش نع « يلذهلا ركب يبا ةياور نم متاح يبأ نبا جرخو
 أطخلا نع : ثالث نع يتّمأل زواجت هللا نإ» :لاق لك ّيبنلا نع «ءادردلا مأ
 أرقت امأ «لجأ لاقف ,نسحلل كلذ تركذف :ركب وبأ لاق . «هاركتسالاو نايسنلاو

 ركب وبأو ۲۸١[>. :ةرقبلا] «انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤُت ال اير :ًانآرق كلذب
 .ثيدحلا كورتم يلذهلا

 ّيبنلا نع , يرافغلا ٌرذ يبأ نع رهش نع هدنع نكلو «”هجام نبا هجرخو
 ملو «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع يل زواجت هللا نإ» :لاق 4

 . نسحلا مالك ركذي

 هاورو «ناسح نب ماشه هنع هاورف «نسحلا نع لسرملا ثيدحلا امأو

 نب رسج نب رفعج هاورو : "”هعفري مل < .هلوق نم نسحلا نع فوعو «روصنم

 . نافيعض هوبأو رفعجو «"اعوفرم ةركب يبأ نع «نسحلا نع «هيبأ نع « ١« دقرف

 )١( «ريثك نبا ريسفت» يف امك «ریسفتلا» يف متاح يبأ نبا هاور ٠٠۰/۱ .

 ء۱۱۷۲/۳ «لماكلا» يف يدع نباو ,.8/7 «ةيارلا بصن» يف امك يناربطلا هاورو

 ءءادردلا يبأ نع ءءادردلا مأ نع «بشوح نب رهش نع «يلذهلا ركب يبأ قيرط نم

 .نسحلل ركب يبأ لوق امهدنع سيلو .ًاعوفرم
 )۲( مقرب ) »)۲۰٤۳«ريبحلا صيخلت» يف ظفاحلا هركذو ١/ .587نب رهش هيفو :لاقو

 ًاضيأ عاطقنا دانسإلا يفو «بشوح

 9( قازرلا دبع هاور )١١417(« باو  Eع

 )١١46( روصنم نب ديعسو «ناسح نب ماشه قيرط نم ) )۱۱٤٩نب رفعج قيرط نم
 .ًالسرم لَك يبنلا نع «نسحلا نع امهالك , يراطعلا نايح

 روصنم نب ديعس هاورو )١١414( هلوق نم نسحلا نع «فوعو «روصنم قيرط نم .

 )٤( .«نسحلا» : ىلإ (ب)و (أ) يف فرحت

 )©( «ناهبصأ خيرات» يف ميعن وبأو .ه//؟ «لماكلا» يف يدع نبا هاور ١/4150
 .دانسإلا اذهب رفعج قيرط نم ,761-2767و
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 هاكح هب حتحي ٌدانسإ ثيدحلا اذهل سيل ولا ضن ياليت لاق

 . يقهيبلا

0 OT 

 سیلو 0 معن : لاق ت ااا ةريره يبأ نع «هيبأ نع ,ءالعلا نعو

2 

 ا دع امهم اا

 نع «ةريره يبأ نع «ءاطع نع « جيرُج نبا ةياور نم ٠ ينطقرادلا جرخو
 هيلع اوهركأ امو ءاهسفنأ هب تثدح ام يتمأ نع زواجت هللا 1 لاق < لَك ّيبنلا

 ركذي ملو يئاسنلا هجّرخ دقو .بيرغ ظفل وهو ««اولمعي وأ هب اومّلكتي نأ لإ

 يبأ نع « ىفوأ نب ةرارُز نع «ةداتق نع «رّعسم نع ةنييت ْنبا هاور اذكو . هاركإلا

 دقو .©2هجام نبا هجرخ «هيلع اوهركتسا 55 : هيف دازو « هلك يلع رع «ةريره

 نم حرخم ثيدحلاو . دحأ اهيلع هعباتُي ملو «ةنييع نبا ىلع ةدايزلا هذه تركنأ

 . اهنودب ديناسملاو ننسلاو «نيحيحصلا» يف ةداتق ةياور

 )١( «صيخلتلا» يف امك «فالتخالا» باتك يف ۲۸۲/۱ .

 )6١45(. نابح نبا هححصو (۲۹۹۲) يذمرتلا هاورو )١75(. مقر (۲)

 )١16(. ملسم هاور (۳)

 )٤( «نئسلا» يف 85/111١ .

 (ه) ٩/۱۹۹ .

 «ةجردم اهنظأ هذه ةدايزلاو : ۲۸۲/١ «ريبحلا صيخلت» يف ظفاحلا لاق 27١4 4) مقر (5)

 . ملعأ هللاو «ثيدح يف ثيدح نم «رامع نب ماشه ىلع تلخد اهنأك

 )١١87(« يذمرتلاو «(۲۲۰۹) دواد وبأو «(۱۲۷) ملسمو )۲٥۲۸(« يراخبلا هاور (۷)

 نابح نباو ٥٤٤۰و ۳۹۳/۲ دمحأو )۲۰٤۰(« هجام نباو ۷/٩ يئاسنلاو

(5"*5). 

- ۳ 



 نع يل زواجت هللا د هلوقف و سابع نبا ثيدح حرش ىلإ عجرنلو

 كرت وأ .أطخلا ا نع یل هللا نإ :هريدقت هرخآ ىلإ | «نايسنلاو أطخلا يتسم

 . هسفنب ىّدعتي ال (زواجت» ناف «مهنع كلذ

 . «هيلع 50 امو «نايسنلاو أطخلا» : هلوقو

 و ]1۸1 : يبا يانار يبل ر ال انير»

 . ]° : بازحألا] ( مکیولق ت تدم ام ْنكلو ۾ هب , مئاطخأ اميف انج

 مكح اذإ» : لوقي هِي ا عمس صاعلا نب ورمع نع «نيحيحصلا» يفو

 هلف ءأطخأف دهتجاف مكح اذإو .نارجأ هلف .ّباصأ مث .دهتجاف «مكاحلا

 . رج

 - ناميلسو دواد ينعي  نيلجرلا نيذه رمأ نم هللا ركذ ام الول : نسحلا لاقو

 :هداهتجاب اذه َرَذَعو «هملعب اذه ىلع ىنثأ هّنإف ءاوكله دق ًةاضقلا نأ تيأرل
 * موقلا منغ 4 هيف تشفن مذ ثرحلا يف ذ نامكحَي ذآ َناَمْيلَسَو دوادو# : هلوق ينعي

 .ةيآلا [۷۸ :ءايبنألا]

 هللاب ٌرْفك نم : ىلاعت لاق «هنع زواجتلاب ًاضيأ نارقلا ع هاركإلا امأو

 لاقو ٠١١[« :لحنلا] «ناميإلاب َنِئَمطُم ُهبلَقو رکا ْنَم الإ هناميإ دْعَب نم

 كلذ ُلَعْفَي نمو نينمؤملا نود ْنِم ءايلوأ َنيرِفاكلا نونمؤملا ذخش اله : ىلاعت

 .ةيآلا [۲ : نارمع لآ] «ةاقت مُهنم نم اوقتت نأ الإ ۽ يش يف هللا نم سيلف

 مكح يف امهدحأ : نيلصف يف ثيدحلا اذه يف هللا ءاش نإ ملكتن نحنو

 .هاركإلا مكح يف يناثلاو «نايسنلاو أطخلا

 ,( 771١ 5) هجام نباو ,(7ها/ 4) دواد وبأو ,.ياالاك) ملسمو للملكة ؟) يراخبلا هاور )١(

 .(ه١051١) نابح نبا هححصو
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 لوألا لصفلا

 نايسنلاو أطخلا يف

 نأ :لثم .هدصق ام ريغ هّلعف فداصُيف ئيش هلعفب َدصقُي نأ وه :أطخلا

 ءهنع وفعم امهالكو «لعفلا دنع هاسنيف «ءىشل ًاركاذ نوكي نأ : نايسنلاو
 . مكح هنايسن ىلع بترتي نأ يفاني ال مثإلا عفر نكلو «هيف مث ال هنأ ىنعمب

 .ةداعإلا هيلع نإف ًاثدحم ىلص دق ناك هنأ َنّيبت نإ

 ةداعإ هيلع تحت لوف «اهبوجوب انلقو bê ءوضولا ىلع ةيعستلا كرت ولو

 ءاهقفلا ٌرثكأو «ناتياور هنع هيف ءانايسن ةحيبذلا ىلع ةيمستلا كرت ول اذكو

 . لكؤت اهنأ ىلع

 مان نم» : الب لاق امك ءاضقلا هيلع نف ءركذ مث .ًانايسن ةالصلا كرت ولو
 و 0 ًَ ٤

 مقاإ» :الت مث «كلذ الإ اهل ةرافك ال ءاهركذ اذإ اهلصيلف ءاهيسن وأ ةالص نع

 2014 :هط] «يركذل ةالصلا

 «هتالص دعب اهب ملع مث ءاهنع ىفعُي ال ٌةساجن هتالص يف ًالماح یلص ولو
 .دمحأ نع ناتياور امه «نالوق هيف ؟ال مأ هتالص ٌديعُي لهف اهلازأف ءاهئانثأ يف وأ

 )١( ملسمو «(9۹۷) يراخبلا سنأ ثيدح نم هاور )585(.

- ۳۷ - 



ً 

 ليربج نإ» :لاقو اهدنا هالك يف هيلعن علخ هنأ هلك ّيبنلا نع يور دقو

 .“هتالص دعي ملو (ىذأ امهيف نأ ينربخأ

 نالوق كلذب هتالص نالطب يفف «ةالص يف هنأ ًايسان هتالص يف مّلكت ولو
 .كلذب لطب ال اهنأ : يعفاشلا ٌبهذمو «دمحأ نع ناتياور امه «ناروهشم

 هلوقب المع ماض لطي انا ىلع نورتكألاف :e هموص يف لكأ ولو

 لاقو .«هاقسو هللا همعطأ امنإف «هموص متيلف ا برش وأ .لكأ ْنَم» : هيلع

 : نولوقي روهمجلاو اشا “ةالصلا كرت نم ةلزنمب هنأل .ةداعإلا هيلع : كلام

 م اا هنا رف نفع ينكر رد او اصلا ا ياف

 :امهدحأ : نالوق هيف ؟ال مأ ًايسان لكآلا مكح همكح لهف «ًأيسان عماجولو
 ةرافكلا يفو .ءاضقلا هيلعو كلذب اص لطي هنأ - دمحأ نع ولا عزاب

 . يعفاشلا بهذم وهو .لكألاك كلذ هموص نط ال : يناثلاو .ناتياور هنع

 لبي له :ًايسان مارحإلا يف عامجلا يف فالخلا اذكو . دمحأ نع ةياور يكُحو
 ال مأ كسلا هب

 يملا انا مرا فتيل اسا ةلخفف اعيش لعفي ال فلح ولو 0

 تاياور ثالث يه لاوقأ ةثالث هيف ؟ال مأ هنيمي يف ثنحي لهف هيلع فولحملا
 4 :دمحأ نع

 ا ا تف اكوا لاس لك فتيل اهنا

 يقهيبلاو «(560) دواد وبأو .47و ۲۰/۳ دمحأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هاور )١(
 . يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع 0١ مكاحلا هححصو .4"ا١و ۲

 «(۲۳۹۸) دواد وبأو )١١868(« ملسمو «(۱۹۳۳) يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)
 .(1517/) هجام نباو (۷۲۱) يذمرتلاو

 .أطخ وهو ««مايصلا» :(ب)و (أ) يف (۳)
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 يف يعفاشلا لوق وهو ءاهلقان نم وهس يه :لاقو ؛ٌلالخلا دمحأ نع ةياورلا

 لاق ءءاطع نع يورو «ةبيش يبأ نباو ءروث يبأو «قاحسإو «هيلوق دحأ
 :ةكيميل سا ناک هنأ فلهتشتيو : قاكتمإ

 . كلامو فلّسلا نم ةعامج لوق وهو «لاح ّلكب ثنحي : يناثلاو

 وهو ءامهريغب وأ .قاتع وأ قالطب هئيمي َنوكي نأ نيب قّرفي :ثلاشلاو

 :لاقو «قالطلا يف يعازوألا لاق اذكو ءٍديبُح يبأ لوقو ,دمحأ نع روهشمل

 ىلع ماقأو ءًايسان ماد ام نايسنلاو أطخلا نع وفعلا يف ءاج يذلا تإ

 ىكحو .لاز دق هنايسن ناف «هتأرما ٌلازتعا هيلعف رکذ اذإف «هیلع مثإ الف «هتأرما

 . يسانلاب قالطلا عوقو ىلع نيعباتلا ًعامجإ يبرحلا ميهاربإ

 فلتأ ول اذكو «باتكلا صنب ةّيَّدلاو ةراقكلا هيلع نإف ءًاطخ ًانمؤم لتق ولو

 ا

 ع نإ هاج ال ايقيان وأ: ءأطخ َديَّصلا لتقي مرحُملا يف ٌروهمجلا لاق اذكو

 کاک کی لا دمعتي نوكي نأ لإ هيلع َءازج ال :لاق نم مهنمو «هَءازج

 ةيآلا «ِمَهنلا َنِم لق ام لم ءازجف ادعم منم هلق نو : لجو زع هلوق

 ىلع بتر هنأب ةيآلا نع روهمجلا باجأو «دمحأ نع ةياوروهو «[4 : ةدئاملا]

 ىفتنا اذإو ءدماعلاب صتخي امهُعومجمو «ىلاعت هللا ماقتناو ءازجلا ًادمعتم هلتق

 نشا ليلذب اناث ًءازجلا يقبو ءماقتنالا ىفتنا ءٌدمعلا

 عفر ىنعمب امهنع يْفُع امنإ ءىطخملاو يانا نأ ملعأ هللاو - 8

 ال ءىطخملاو يسانلاو «تاّينلاو دصاقملا ىلع ٌبّترم مثإلا نأ ءامهنع مث

 هه نم اداوم سيلفا ؛ ءامهنع ماكحألا عفر امو ءامهيلع مثإ الف 0

 .رخا ليلد ىلإ اهيفنو اهتوبث يف جاتحيف «صوصنلا

 كا



 يناثلا لصفلا

 هركملا مكح يف

 : ناعون وهو

 لمح نمک ٠ عانتمالا ىلع هل ةردق الو ءةيلكلاب هل رايتخا ال نم :امهدحأ
 ترص اشک 0 ءهلوخد نم عانتمالا ىلع فلح ٍناكم ىلإ لخدأو ًاهرك
 ير مث ,تعجضأ وأ . عانتمالا ىلع هل ةردُ الو ُنيغلا كلذ تام یتح ريغ هب

 هيلع بترتی الو «قافتالاب هيلع مئ ال اذهف < . عانتمالا ىلع اهل ٍةردق ريغ نم اهب

 - يعخنلاك - فلّسلا ضعب نع يكح دقو . ءاملعلا روهمج دنع هنيمي يف ُثنح

 حيحصلاو .دمحأو يعفاشلا باحصأ ض ضعب مالك يف هّلثم عقوو «فالخ هيف

 .لاحب ثنحي ال هنأ مهدنع

 نأ ًاهرك اهجوز اهثنحأو «ءيش ىلع تفلح ةأرما يف يعازوألا نع يورو
 اهمايص يف ةهركُم هت ةتأرما ءىطو اذإ اميف .كلذك ةياور دمحأ نعو هيلع اهتّرافك

 ا اهو فالذي دشن هع روهشملاو لغ اراك نأ اهنا وأ

 هب قلعتي لعفلا اذهف ,لعف ىتح هريغ وأ برضب هدا يناثلا عونلاو

 دفن دغ نيب کل ,لعفلل راتخم وهف لعفيال نأ ")هنكمي هنإف ,ٌفيلكتتلا

 اذهلو هجو نم راتخم ريغ هجو ْنم راتخم وهف ءهنع ررضلا فد لب .لعفلا

 ؟ال مأ فلكم وه له :ٌسانلا فلتخا

 .هنكمي ال هنإف (أ) يف )١(
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 ها .هلثقي نأ هل ب مل موصعم لتق ىلع هركأول هن ىلع ُءاملعلا قفت

 «مهب ٌدتعملا ء ءاملعلا ١ ا اذه «لتقلا نم هسفنل ًءادتفا د

oلاحلا هذه يف هلتق اذإف » 

 رتشال ؟هركملاو هركملا :ِدّوَقلا بوجو يف ناك ل

 0 :ليقو «دمحأو روهشملا يف يعفاشلاو و 5-20 «لتقلا يف
  ٌيعفاشلا يلوقٌدحأو ةفينح يبأ لوق وهو E هركملا نذل جو هركملا

 وه سيلو «هترشابمل هركملا ىلع بجي هنأ هنع يورو «لوألاك ر رفز نع يورو

 هجرخو ءامهنم ٍدحاو ىلع دوف ال :فسوي وبأ لاقو «قافتالاب مآ هنأل ءةلآلاك

 . ىلوأو «دحاولاب ةعامجلا لتق اهيف بجوت ال ةياوّرلا نم انل ًاهجو انباحصأ ضعب

 هل حابي لهف «موصعملا ريغلا لام فالتإ ىلع هوحنو برصلاب هركأ ولو
 ب متو تالا هنيصق انلق نإف .انباحصأل ناهجو هيف ؟كلذ

 . دوقلاك أعم امهيلع ٌنامضلاف «كلذ هل حابُي ال :انلق نإو «هركملا ىلع هنمض

 . فيعض وهو هذحو رشابملا هركملا ىلع :ليقو

 ءاركإلاب هتحابإ يفف «ةمّرحملا لاعفألا نم هريغ وأ رمخلا برش ىلع هركأ ولو
 ۰ : نالوق

 ىلع مگتاتف اوهر الو» : یلاعت هلوقب ًالالدتسا كلذ هل يا مهيأ
 دعب نم هللا ناف ٌنِهُهِركُي ْنَمو ءاينُدلا ةايحلا ضرع اول انصحَم ددر نإ ءاغبلا

 نب ّيبأ نب هللا دبع يف تلزن هذهو «[۳۳ :رونلا] «ميحَر ٌروفَغ ٌنههاركإ

 لوق اذهو )كلذ نايبأي امهو « ىنزلا ىلع امههركُي ناتمأ هل تناك «لولس

 نع هوحن يورو معا نع روهشملا وهو «ةفينح يبأو «يعفاشلاك روهمجلا
 هيلع ا نب رمع نعو «قورسمو <« رلوحكمو «نسحلا

 .رباج ثيدح نم (۰ ۲۹) ملسم هاور )١(
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 :لاق نم مهنمف «ىنّرلا ىلع لُجّرلا هاركإ يف اوفلتخا ةلاقملا هذه لهأو

 ءانباحصأ نم ليقع نباو « يعفاشلا لوق وهو «هيلع مثإ الو هيلع هّماركإ حصي
 ةفينح يبأ لوق وهو ءٌّدحلاو مثلا هيلعو هيلع ههاركإ حصي ال :لاق نم مهنمو

 . نسحلا نع يوُرو «دمحأ صوصنمو

 الو «لاعفألا يف ةيقت الو «لاوقألا يف نوكت امنإ ةيقتلا نأ : يناثلا ٌلوقلاو

 نب عيبرلاو «ءاثعشلا يبأو ءةيلاعلا يبأو , سابع نبا نع كلذ يوُر ءاهيلع ةاركإ
 .ًاضيأ نونحُس نع يوُرو «دمحأ نع ٌةياور وهو «كاحضلاو «سنأ

 .دُح «ًاهركم قرس وأ ءٌرمخلا برش ول اذه ىلعو

 همكح نوكي لهف .قتعأ و أ قلط مث ءًاهركم رمخلا برش وللوألا ىلعو
 «ناهجو انباحصأل هيف ؟ًاوغل هقاتعو هقالط نوکی لب ؟ال م أ اهبرشل راتخملا ٌمكح

ETُمنَّصلا ناك نإ :لاق «كانلتق الإو منصل دججسا  

 نإو لعفي الف ٠ ةلبقلا ريغ ىلإ ناك نإو «هلل هتين لعجيو «دجسيلف ٠ ةلبقلا هاجت
 ا ةيطع نبا لاق «نسح لوق اذهو : يكلاملا بيبح نبا لاق «هولتق

 1 4 ىلا ت ت ولو ااو ا تاك يفو لعادل ناك إو ل ب عج
 ؟ةلبقلا ريغ ىلإ رفاسملل لفنتلا ةحابإ عرشلا يفو ١١[« :ةرقبلا]

 ىلع هركأ نم َّنأو «هتحص ىلع ءاملعلا قفتاف ءلاوقألا ىلع هاركإلا امأو

 هيلع لد دقو هيلع مثإ الو هب هسفن ّيدتفي نأ هل نأ ًاربتعم ًاهاركإ مر مرحم لوق
 ي مو

 لاقو . ]°1 5 نإ «ناميإلاب ْنئِمطُم هبلقو هركأ نم الإ : ىلاعت هللا لوق

 مهقفاوي ىتح 9 دق نوكرشملا ناكو .(©0(ذعف اوداع نإ» :رامعل لكي ٌيبنلا

 وبأو 2187/15١5 «نايبلا عماج» يف ريرج نباو 27144/17 «تاقبطلا» يف دعس نبا هاور )١(

 نب ةديبع يبأ نع , يرزجلا ميركلا دبع نع ‹ نيقيرط نم ١4٠/1١., «ةيلحلا» يف ميعن

 - ىتح هوكرتي ملف ,رساي نب رامع نوكرشملا ذخأ : لاق .هيبأ نع «رساي نب رامع نب دمحم
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 . لعفف ءرفكلا نم هنوديري ام ىلع

 اوكرشت ال» :لاقو «هباحصأ نم ٌةفئاط ىَّصو هنأ ل ّينلا نع يور ام امأو

 نو : ىلاعت لاق امك «ِبولُقلاب كرشلا ٌدارملاف ا متعطُق نو هللاب

 له : نامقل] 4اَمُهْعطن الف ٌملع هب كَل سيل ام يب كرش نأ ىلع َكاَدَماَج

 : لحنلا] «هللا َنِم ٌبْضَغ ْمِيلَعَف ًاردَص رفكلاب َحَرَش ْنَم ْنِكلو» : ىلاعت لاقو
 و6٠ع[.

 ,«؟كءارو ام» :لاق هك هللا لوسر ىتأ املف .هوكرت مث ريخب مهتهلا ركذو ب يبنلا بس =

 دجت فيك» : لاق ںیخب مهتهلآ تركذو كنم تلن ىتح تکرت ام .هللا لوسر اي رش :لاق

 .«ٌذَعف اوداع نإ» :لاق «ناميإلاب نئمطم :لاق «؟كّبلق

 : ۱۹۷/۲ «ةياردلا» يف ظفاحلا لاقو  يبهذلا هقفاوو .,"هال/؟ مكاحلا هححصو

 .هيبأ نم عمس رامع نب دمحم ناك نإ حيحص هدانسإو
 نم )5١785(. هجام نباو (۱۸) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاور . نسح ثيدح )١(

 5١5/4-/23110 «دئاوزلا عمجم» يف امك «ريبكلا» يف يناربطلاو «ءادردلا يأ ثيدح

 . هثيدح نّسح مهضعبو «فعض هيفو «بشوح نب رهش هدنس يفو
 )47١( «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملا تماصلا نب ةدابع ثيدح نم هاورو

 لاق «حيرش نب ةملس هيفو : يمثيهلا لاق 5١5/4« «عمجملا» يف امك يناربطلاو

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «فرعي ال : يبهذلا

 ‹ عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجرو ۲۳۸/۰۵ دمحأ لبج نب ذاعم ثيدح نم هاورو

 « يشرقلا دقاو نب ورمع هيف نأ الإ ١/)١95( «ريبكلا» يف يناربطلا ًالوصوم هاورو

 امك «طسوألا» يف يناربطلا هاورو . ۲٠٠/٤ «عمجملا» يف يمثيهلا لاق امك باذك وهو

 يف هدانسإب سأب الو : يرذنملا لاقو ۳۸۲/۱-۳۸۳ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف

 . تاعباتملا

 . ۲٤ /)٤۷۹( يناربطلا اب يبنلا ةالوم ةميمأ ثيدح نم هاورو

 رثكألاو «هريغو يراخبلا هقثو «يواهرلا نانس نب ديزي هيفو : ۲٠۷/٤ يمثيهلا لاق

 . واو هدنس : يبهذلا لاقو ٤١/٤ مكاحلا هاورو . تاقث هلاجر ةيقبو «هفيعضت ىلع
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 نم لوق ىلع ٌّقح ريغب ه هركأ اذإف .هاركإلا اهيلع روصتي لاوقألا رئاسو
 ردص هركملا مالك ناف ءًاوغل ّناكو E E .لاوقألا

 اينّدلا ماكحأ يف هب ْذَحاْوُي ملو .هنع َيفُع كلذلف هب ضار ٌريغ وهو هنم

 عيبلاك : دوقعلا كلذ يف ءاوسو «لهاجلاو يسانلا قراف اذهبو .ةرخآلاو
 اذهو ولا ناميألا كلذكو «قاتعلاو قالطلاو علخلاك : خوسفلا وأ < هجا

 دمحأو يعفاشلاو كلام لرق وشو .ءاملعلا روهمج لوق

 e يو «هّدنع خسفلا لبقي ام نيب ةفينح وبأ قّرفو
 «ناميألاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلاك ٠ .«كلذك سيل امو «هاركإلا عم مزلي ال : لاقف

 .هاركإلا عم اهب مزلأف

 امو ُتَنحَي ةفينح يبأ لوق ىلعف .ًاهركم هلعفف .ًائيش لعفي ال :فلحولو
 :نالوق هيفف «روهمجلا لوق ىلع

 ىلع ردقي ملو ءًاهرک كلذ هب لف ذإ ُتْنحَي ال امك تنحي ال : :امهذحأ
 . مهنم نيرثكألا لوق اذهو « قبس امك عانتمالا

 هنكمُي ملو «َلِمُح اذإ ام بفالخب هرايتخاب هلعف هلال « ءانهاه تنحي : يناثلاو
 نم - كافل نهود هباحصأ نمو , يعفاشلل لوقو دمحأ نع ةياور وهو «عانتمال

 هجّرخو «يسانلا يف نحن انلق امك امهريغو قاتعلاو قالطلاب نيميلا نيب قرف

 ا اهو اص ضعت

 ارسلا حصي لهف .هنمث يٌدؤيل هراقع عابف «ٌنح ريغب هلام ءادأ ىلع هركأ ولو
 ېرتشا ءلثملا نمثب هعاب نإ : ةثلاث ةياور هنعو «دمحأ نع ناتياور هيف ؟ال مأ هنم

0 7 0 0 
 ثودحل هيلع هركا امب هركملا يضر ىتمو «هنم رتشي «هنودب هعاب نإو «هنم

 اذهب اهريغو دوقعلا نم هنم ٌردص ام حص < مئاق هاركإلاو .هاركإلا دعب هيف هل ةبغر

 هيفو ًاضيأ حصي ال هنأ :رخآ هجو هيفو ءانباحصأ دنع ٌروهشملا وه اذه .دصقلا
2 

 دعب .
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 يبرحلا هركأ ولف «هيلع هركأ ام موزا نم ,عنام ريغ وهف نحب اركإلا امأو
 هلام عيب ىلع ًادحأ مكاحلا ةركأ ول اذكو «همالسإ خص < ,ملسأف 7 ىلع

 ولو «قالطلا ىلع ةئيفلا نم هعانتماو ءاليإلا ةَّدم دعب يلؤملا هركأ دأ «هنيد يفويل
 لعف هنأل الذب كح هنإف .هئافو ىلع ىلع مكاحلا ههركأف «هنید ا فلح

 عنتما اذإ ام فالخب انباحصأ هركذ .هيف ٌرَّذعُي ال هجو ىلع ةقيقح هيلع فلح ام

 فولحملا ُلعف هنم ْدَجوُي مل هّنأل تنحي ال هنإف ٌمكاحلا هنع ىّدأف «ءافولا نم
 . هيلع
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 نكد : كاف يكب كي هلل لوس ذأ : : لاق امُهنَع هللا يضر َرَمُع نبا نع

 َتيسمأ اذإ : لوقي رمت نبا ناکو . «ٍليبَس رباع وأ «ٌبيرغ كنك اينّدلا يف

 كتّحص ْنِم ذخو ءءاسملا رظَسَت الف َتْحَبصُأ اذإو او

 .”يراخُبلا هاور َكتوَمِل تای ْنمو .َكِضرَمِ
 دبع نب دمحم انئَّدح ,ينيدملا نبا يلع نع يراخبلا هجّرخ ثيدحلا اذه

 دقو «هركذف ,رمع نبا نع «دهاجم ينثدح «شمعألا انثدح «يوافطلا نمحرلا

 «ةتباث ريغ يه :اولاقو « دهاجم انثدح»: ةظفل يف لافتا نم دحاو ريغ ملكت

 .دهاجم نم ثيدحلا اذه شمعألا عمسي مل :اولاقو ينيدملا نبا ىلع اهوركنأو

 هجرخو «هريغو (ٌيليقعلا كلذ ركذ دقو «هنع ميلس يبأ نب ثيل نم هعمس امنإ

 لهأ نم كسفن ٌدَعو» :هيف دازو .دهاجم نع ثيل ثيدح نم ”يذمرتلا

 .ًادغ كُمسا ام هللا دبع اي يردت ال كنإف :رمع نبا مالك يف دازو ««روبقلا

 نم يئاسنلاو دمحأ مامإلا جّرخو .رمع نبا لوق ركذي ملو هجام نبا هجرخو

 يوغبلاو )١7( «دهزلا» يف كرابملا نباو .*594 /۳ يقهيبلاو «.(5417) يراخبلا هاور )١(
 مامت رظناو «(1۹۸) نابح نباو )1٤٤(. «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «(4079)

 .هيف هجيرخت

 . هيف هرظناف «هنع باجأو ۲۳۳/۱۱-۲۳٤. «حتفلا» يف همالك ظفاحلا درو (۲)
 يف يناربطلاو «(4114) هجام نباو « ٤او ۲۲/۲ دمحأ ًاضيأ هاورو .(۲۳۳۳) مقرب (۳)

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 5(2) «ريغصلا» يفو «(۳۸١۳٠)و )٠۳١۳۷( «ريبكلا»

 ل كولا ل
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 للك ئبنلا ذخأ : لاق مع نبا نع ةبابَل يبأ نب ةدبع نع يعازوألا ثيدح

 وأ تیر كّنأك اينّدلا يف نکو هارت كّنأك كلا دبعأ» : :لاقف 2« يدسج ضعبب

 . هنم هعامس يف فلتخاو «رمع نبا كردأ ا ا ق ةدبعو 00( لك راغ

 نأ هل يغبني ال َنمؤملا نأو ءايندلا يف لمألا رّصِق يف لصأ ثيدحلا اذهو

 ىلع هنأك اهيف وکی نأ يغبني نكلو ءاهيف ٌنئمطيف .انكسمو ًانطو ايندلا ذختي

 . ليحرلل هزاهج ء 2 نهي رك

 يسوع نكاح ىلاعت لاق . مهعابتأو ءايبنألا ا كلذ ىلع ت تقف دقو

 راد يه ةّرخآلا ناو عام اينّدلا اا هذه امنإ موق اي : لاق 4 نوعرف لآ

 .[179 :رفاغ] «رارقلا

 لاق بكار لثمك اينّذلا لنمو يِلثَم امنإ اينّدللو يلام» : لوقي ب ٌئبنلا ناكو

 ۰ .©"«اهكرتو حار مث ٍةرجش َّلظ يف
 الو اهوربعا مقل لاقدلا هباحصأل مالّسلا هيلع حيسملا اياصو نمو

 كلت ءارادارعللا ِجوم ىلع ينبي يذلا اذ نم :لاق هنأ هنع يورو ءاهورمعت

 . ”ًارارق اهوذختت الف ءاينُدلا

 نيأ ءرذابأ اي : لاقف «هتيب يف هرصب بّلقُي لعجف نذ يبأ ىلع لجر لخدو

 ءانهاه تمد ام عاتَم نم كل دب ال هنإ :لاق ءهيلإ هجون ًاتيب انل َّنإ : لاق ؟مكمئاتم

 هيف انغديألا للا تعا نإ لاق

 )١( «فارشألا ةفحت» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو «187/5 دمحأ هاور 8/48١

cf ١8/5 بيذهتلا بيذهت» يف امك ماشلا يف هيقلو ورمع نبا ىأر ةبابلا ي ىبأ نب ةدبعو» 

 15ص متاح يبأ نبال «ليسارملا»و .

 ‹ حيحض نسح :لاقو «(؟1/ا/) يذمرتلاو 241/١ دمحأ دوعسم نبا ثيدح نم هاور (۲)

 . ۳٦٦ص مدقت دقو

 . 47ص «دهزلا» يف دمحأ هركذ (۳)
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 ىرن انإ :هل اولاقف ءهتيب يف مهرصب اوبلقف «نيحلاصلا ضعب ىلع اولخدو
 2 ويره ر 7 9 9

 . ادرط درطا نكلو ءال ؟لحترمأ :لاقف < ٍلحترم لجر تيب كتيب

 رب تلد نق اند نإ: كوتي هلع هللا حر تلاط يب أ نب ىلع ناكو

 الو .ةرخآلا ءانبأ نم اوكف نونب امهنم للو ءًةلبقم تلحترا دق ةرخآلا نإو

 . لمع الو تاسح ًادغو «باسح الو لمع مويلا نإف < ايندلا ءانبأ نم اونوكت

 ةيلإ ةليقم خالو هنع ٌةيلوم اينُدلا نمم ثبجع : : ءامكحلا ضعب لاق

 . ةلبقملا نع ضرعُيو .ةربدملاب لغتشي

 بتك . مكرارق رادب تسيل اينلا نإ : هتبطخ يف زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 ٍليلق نع قوم رماع نم مكف لا اهنم اهلها ىلع بتكو ماسلا يجمل

 اهنم هللا مكمحر  اونسحأف < ُنَعظَي ليلق امع طبتغُم ميقم نم مكو 5

 .'ىوقتلا داّرلا رخ نإف اودوزتو ,ةلقنلا نم مكترضحب ام نسحأب ةلحّرلا

 نوكي نأ نمؤملل يغبنيف ءًانطو الو «ةماقإ راد نمؤملل ايندلا نكت مل اذإو
 همه ةبرُع دلب يف ٌميقم بيرغ هنأك َنوكي نأ امإ :نيلاح دحأ ىلع اهيف هّلاح

 -ِ ّ 7 ا 5 2
 «هراهنو هليل وه لب «ةتبلا ميقم ريغ رفاسم هنأك نوكي وأ «هنطو ىلإ عوجرلل دوزتلا

 ىلع اينّدلا يف َنوكي نأ رمع َنبا لب بنل ىّصو اذهلف «ةماقإلا دلب ىلإ ٌريسي

 نكل ءةماقإلا ُلّيختي ايندلا يف ٌبيرغ هنأك هسفن نمؤملا لزني نأ : امهدحأف

 يذلا هنطوب ٌقلعتم هبلق لب ةبرغلا دلبب بلقلا قّلعتم ريغ وهف اعدل

 «هنطو ىلإ جرا ىلإ هزاهج َةّمَرَم يضقيل ايندلا يف ٌميقموه امنإو ءهيلإ عجرُي

 راه هذ 1 همه ‹ نیرح مومهم ايندلا يف نمؤملا : ضايع نب ليضفلا لاق

 ىلإ هدوع دنع هُعفني امب دوزتلا يف الإ هل مه الف «كلذك ايندلا ىف ناك نمو

 . ۲۹۲/۰ «ةيلحلا» )١(
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 لذلا نم عري الو «مهّرع يف مهنيب ٌبيرغوه يذلا دلبلا ّلهأ فاني الف «هنطو
 سفاني الو ءاهلذ نم عزجي ال بيرغلاك اينّذلا يف نمؤملا : نسحلا لاق «مهدنع

 .نأش سانللو «ْنأش هل ءاهّع يف
 0 0 3 ء 3 0 ب 0

 نم نطولا بحو لوألا هنطو ىلإ ْنحَي ًادبأ نمؤملاف ءامهتّيَرذ حلاصو ءاهيلإ

 : لیق امكو ءناميإلا

 لزم لؤأل ادبأ ةنينحو  ىتفلا ُهُقلأَي ءرملل لزم مك

 : (9انخويش ضعبل و

 ميخملا اهيفو ىلوألا َكُنزانم اهنإف ندع تانج ىلع يحف

 لسو انناطوأ ىلإ 0 ىَرَت لهف ٌردعلا يبس انتكلو

 مرخم وهف هناطوأ هب ْتطَشو ىأن اذإ توفل نأ اومَعَز او

 مكحت انيف ءادعألا تحضأ اهل يتلا انتبرُع قوف بارا يأ

 محراو «يتبرغ ايندا يف محرا ّمهللا : هئاعد يف لوقي يِميلَّسلا ءاطع ناك

 . “كيدي نيب ًادغ يفقوم محراو ‹ يتشحو ربقلا يف

 مكلثمو يلثم امنإ» :هباحصأل لاق ءب هللا لوسر نأ ينغلب :ٌنسحلا لاق

 )١( اهلوأ 597 / 4 «هناويد» يف تايبأ نم مامت يبأل تيبلا :

 لكلا مل إو يِبلَكأ ُنْيَبلاو رك يقل ينمُرَج نجلا
 هب دهشتسملا تيبلا لبقو

EEE لا e 
 ) )۲«حاورألا ياو هباتك ةمدقم يف اهدشنأ ةلوطم ةديصق نم تايبألاو « ميقلا نبا مامإلاوه

 . ۲۰۰/۳-۲۰۱ «نیکلاسلا جرادم»و 5٠-55« ص «نیترجهلا قیرط»و 27ص

 . ۲۱۷/١ «ةيلحلا» (۳)
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 اهنم اوكلس ام اوُرْذَي مل اذإ تح «ءاربغ ةزافم اوكلس موقك ءايندلا لك

 00 ينارهظ نيب اوقبو نهطلا اورَسَحو ءداَرلا اوُدفنأ .يقب امو 1

 ٌطقي ةا يف ٌلجر مهيلع جرخ ذإ «كلذك مه امنيبف < عةكلهلاب اونقيأف ةلوُمَح

 املف «بيرق نم الإ اذه مكءاج امو «فيرب ٍدهع ٌبيرق اذه نإ :اولاقف «هسأر

 مكتيده نإ مكتيأرأ :لاق «ىرت ام ىلع :اولاق ؟متن e لاق .مهيلإ ىهتنا

 :لاق .ًائيش كيصعن ال : :اولاق 0 رضخح ضايرو ءءاور ٍءام ل

 ایش ُهَنوَصعَي ال هللاب مُهقيئاومو مُه هدوهع م ل : لاق « هللاب مكقيثاومو مكَدوهُع

 ءالؤه اي : 0 ا لاق

 تسيل ضاير ىلإو .مكئامك سيل ٍءام ىلإ :لاق ؟ني أ ىلإ : اولاق ءليحرلا

 نأ اًننظ یتح اذه اندجو ام هللاو :- مهرثكأ مهو - موقلا لج لاقف «مکضایرک

 بولو مهو - ةفئاط تلاقو ؟اذه نم ريخ ٍشيعب عنصن امو هجن نل

 لّوأ يف مكقدص دقو ًائيش هنوصعت ال هللاب مكقيثاومو مكدوهع لجل اذه اوطعت

 ,مهتيقب فلختو «هعبتا نميف حارف : لاق .هرخآ يف مكنقدصيل اوف هثيدح

 هجرخو ."'ايندلا يبأ نبا هجرخ «ليتقو ريسأ نيب نم اوحبصأف دع مهب رذنف
 N E ءناعدج نب ديز نب يلع ثيدح نم دمحأ مامإلا

 ."ًارصتخم هانعمب ب ّيبنلا نع « سابع نبا

 هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع انغلب :لاق (601) «دهزلا» يف كرابملا نبا هاورو )١(

 نع «ناسح نب ماشه انربخأ «ةدابع نب حور قيرط نم (۸۸) «ايندلا مذ» يفو

 .لسرم اذهو « . . . ىنغلب :لاق نسحلا

 نب يلعو )۲٤٠۷(. رازبلاو )١7915٠(« «ریبکلا» يف يناربطلاو 055 دمحأ هاور (۲)

 «عمجملا» يف يمثيهلا :ناظفاحلا هنسح دقف كلذ عمو «فيعض ناعدج نب ديز

 !؟8/7١ «ءايحإلا جيرخت» يف يقارعلاو 4
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 برعلاو مهاتأ هنإف .هتمأ عم لب ّيبنلا لاحب ةقباطملا ةياغ يف لثملا اذهف

 مهاعدف «ةرخآلا يف ًالاحو ايندلا يف ًاشيع مهؤوسأو ,مهلقأو «سانلا ُلذأ ٍلكنيح

 يذلا قدص نم رهظ امك «هقدص نيهارب نم مهل رهظو «ةاجنلا قيرط كولس ىلإ
 ا مهرهظ كّلَهو «مهؤام دفن دقو «ةزافملا يف نيذلا موقلا ىلإ ءاج

 كنب لدتا خلا ِضايرلاو ءاملا ىلع مهلدو ءًءام هسأر رطقي ًالجرتم

 ذخأو « مورلاو e «هوعبتاف « ايدام يعدل

 نم نم يزجتلاب مهرمأو «هعم فوقولاو «كلذب رارتغالا نم مهرّذحو ءامهزونك
 7 اودجوف ءاهل دادعتسالاو ةرخآلا بلط يف داهتجالاو ٌدجلابو < غالبلاب اينّدلا

 سانلا ٌرثكأ لمعلا مهدعو امك ايندلا مهيلع تجف املف < ًاقح هلک هب مهدعو

 ءاهتاوهشب لاو ااا ر ر اوف ةسفاتملاو ةاهزاتتكأو اجب
 نم ليلق لبقو ءاهبلط يف داهتجالاو ٌّدجلاب مهرمأ يتلا ةرخآلل دادعتسالا اوكرتو

 ةليلقلا ةفئاطلا هذهف .اهل دادعتسالاو ةرخآلا بلط يف ّدجلا يف هتّيصو سانلا

 «هتيصو تلبقو ءاينّدلا يف هقيرط تكلس ثيح ةرخآلا يف اهّيبن تقحلو «تجن

 ءاهيف رثاكتلاو ايندلا ةركس يف اولازي ملف ا أو .هب رمأ ام تلثتماو

 اوكلهف «ةرغلا هذه ىلع ُةتغب ُثوملا مهأجاف ىَّبح ةرخآلا نع كلذ مهلغشف

 ريسأو ليتق نيب ام اوحبصأو

 اهنم ٌرِكَّس نم «ناطيشلا ٌرمخ ايندلا : يزارلا ذاعم نب ىيحي لوق نسحأ امو

 . نيرساخلا عم ًامدان ىتوملا ركسع يف لإ قف مل

 ميقم ريغ رفاسم لا يف هَّسفن ْنمؤملا لزني نأ : يناثلا لاحلا

 وهو «هرخآ ىلإ ٌرفسلا هب يهتني ىتح رفسلا لزانم عطق يف ٌرئاس وه امْنإو «ةتبلأ
 هل سيلو ءرفسلل دازلا ليصحت هتمهف ءاينّذلا يف هّلاح هذه تناك نمو . توملا

 هناا حو امس ل ّيبنلا ىصوأ اذهلو ءايندلا عاتم نم راثكتسالا يف همه
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 .©0بكارلا دازك اينّدلا نم مهغالب َنوكي نأ
LE3 عكست  

 لک لحتري لجرب كنظ ام : لاق ؟تحبصأ فيك : عساو نب دمحمل ليق

 ؟(9ةرخآلا ىلإ و م

 ا ر ااا 0

 مدآ نبا اي كنم مظعأ نمف ءةرخآلا ىلإ ىتح 00 ىلإ ليللاو

 0 ضس 0 ايندلاو 0 يف دوقعم 7 :لاقو «ًارطحن

 اا سون کي ا او نإف ا ىلإ مهب كلذ يهتتي

 كلذ نم لجعأ رمألاو ءوه ام بيرق نع رفسلا ا ناف ,لعفاف ءاهيدي نيب

 , (©كتعَب دق رمألاب كنأكف ‹كرمأ نم ضاق تنا ام ضقاو ‹«كرفسل دو دوزتف

 تنأ لب ءميقم كأ كل ُلْحُي يخأ اي :هل خا أ ىلإ فلسلا ضعب بتكو

 نم ىوطت ايندلاو «كيلإ هجوم توملا ايل ًاقوس كلذ عم قاست «ريّسلا ُبئاد

 .نياغتلا موي كيلع رُكَي ىتح كيلع ٌراكب سيلف ,كرمع نم ىضم امو «كئارو

 رفاسم لكل واز نم دب الو رفاسُم ليس اينّدلا يف كيس
 رهاق ةّلوص ٌفاخ نإ اميس الو ةع لمح نم ناسنإلل دب الو

 مدهي هرهشو .هرهش مدهُي هموي نم ايندلاب حرفي فيك : ءامكحلا ضعب لاق

 )١( مدقت ص٦٦۳ .

 ) )۲«ةيلحلا» ۳٤۸/۲ .

 ) )۳«ةيلحلا» ۲/٠١١ .

 )٤( «ةيلحلا» /1/ 546 ٠٤١۹-۳ .

- AY - 



 هتايح هدوقتو ,هلجأ لإ هم هدوقي نم حرفي فيكو هَّرمع ُمدهَت هتنسو «هتنس

 . هتوم ىلإ

 : لاق ءةنس نوتس :لاق ؟كيلع تنأ مك : لجرل ضايع نب ٌليضفلا لاقو
2 

 انإو هلل اَنِإ : لجرلا لاقف ٠ َعْلبَت ن أ كشري كبر ىلإ زيشت ةنس نيتس دنع كلأق
 نمف , عجار هيلإو دبع هلل انأ :لوقت هريسفت فرعتأ : ليضفلا لاقف «نوعجار هيلإ

 «فوقوم هنأ ملع نمو .ٌفوقوم هنأ ملعيلف «عجار هيلإ هنأو دبع هلل هنأ ّملَع

 : لجرلا لاقف ءًاباوج لاؤسلل ٌنَعيلف ,لوؤسم هنأ مِلَع نمو «لوؤسم هنأ ملعيلف

 ىضم ام كل رفعي يقب اميف نحت :لاق ؟ يه ام :لاق «ةريسي :لاق ؟ليحلا امف

 : مهضعب لوقي اذه يفو « يقب امبو ىضم امب تذخا « يقب اميف تأسأ نإ كنإف

 ُبيِرَقل هدرو نم لّهنَم ىلإ ٍةّبح َنيْئِس راس دق أرما نو
 مل نإو هب تراس «هاياطم مايألاو يلايللا تناك نم :ءامكحلا ضعب لاق

 : مهضعب لاق اذه يفو «رسي

 ٌدصاق توملا ىلإ ا لخارج مايألا هذه امو

 اعا داملا ىوطت لام اها تلقأتاول - ءيلش نيكو

 :رخآ لاقو

 اهدوذي ليلو ىتوملا ركسع ىلإ اهُدوقي راهن نم يسفن حيو ايأ

 بيرقتو «رامعألا صقن يف نيعيرس راهنلاو ليللا لزي مل :نسحلا لاق
 ركعات ءًريثك كلذ نيب انورقو وو اداعو ا اج نق تاهيه .لاجآلا

 ‹ نيدي دج نْيضغ ٌراهنلاو ليلا حبص و «مهلامعأ ىلع اودروو «مهبر ىلع اومدق

 ی نم ق تعكس علما مانا جهل

 . لئاق ىلإ نيبوسنم ريغ ٠١١/7 «نيكلاسلا جرادم» يف امه (۱)
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 ملعاو تاج ا و حا دقق مشان هل خأ ىلإ | يعازوألا بتكو

 رخآ نوكي نأو هيدي نيب ماقملاو ء هللا رذحاف «ةليلو موي لک يف كب ٌراسُي هنأ

 .٠مالسلاو هب كدهع

 ا او ٍةظحل للك يف . لاجآلا ىلإ رس :
 لقا ناال هي ااا هناك فح تولا لقف

 ٌلماش سأّرلل ُبيشلاو هب فيكف ابّصلا نمز يف طيرفتلا حبق
 لِئالَق نمو مايا ٌكّرَُمُعَف ىقتتلا نم ِدازب 00

 يذلا ثيدحلا اذه ْنِم ةذوخأم يهف ءامهنع هللا يضر رمع نبا ةيصو امأو

 ءحابصلا رظتني مل ىسمأ اذإ ناسنإلا نأو .لمألا رصق ةياهنل ةنمضتم يهو «هاور

 رسف اذهيو كلذ لبق هكردُي ُهَلجأ ن ا بلو حبصأ اذإو
 ينعي هللا دبع يبأل تلق : يذورملا لاق « ايندلا يف هلا ءاملعلا ّنم ٍدحاو ريغ

 ال : لاق .َحبصأ اذإ نم ءلمألا ٌرّصق :لاق ؟اينُّدلا يف دهزلا ٍءيش يأ  دمحأ
 ىلع نيعتسن ءيش أب : هللا دبع يبأل ليق .نايفس لاق اذكهو لاق یا
 . قيفوت وه امنإ يردن ام :لاق ؟لمألا رّصق

 :لاق ؟َكّلَمَأ ام : مهدحأل اولاقف ءءاملعلا نم ٌةثالث عمتجا :نسحلا لاق
 .لمأل اذه نإ : e لاق ف ترا يأ تننظ لإ ٌرهش يلع ىتأ ام

 ءاهيف ثومأس ين أ تننظ لإ ةعمج يلع تتأ ام : لاق ؟َكْلَمَأ امف : مهدحأل الاقف

 SI كلما مفجر دال وزو لكل اذه ذر راحتام لانق  كف
 0 5 .٠

 , '9؟هريغ لي ىف ةسفن

 ؟لمألا ٌرّصِق ام :ُتلق «يميمتلا رمع نب ناوطع ٌتلأس : يئاطلا دواد لاق

 )١( «ةيلحلا» ٠٤١/١ .

 ) )۲.(؟57) «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور
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 :لاقو «ىكبف «ضايع نب ليضفلا كلذب ثّدحف « سقنلا درت نيب ام :لاق

 ا «هسفن عطقني نأ لبق تومي نأ فاخيف سفنتي :لوقي

 ."”رذح ىلع

 E ا وتلا تنالحلا طق انو حا فاعلا يسلك

 نم هتوم دنع رضتحملا هب يصوي امب .موي لک يصوُي دمحم وبأ ٌبيبح ناكو

 «هئاكب نع هتأرما تلئسف . ىسمأ وأ حبصأ املك کیتا .هوحنو هليسغت

 . يسمي ال نأ حبصأ اذإو «حبصي ال نأ ىسمأ اذإ  هللاو - فاخي :تلاقف

 اهّلعلف هللا مكعدوتسأ : هلهأل لاق ماني نأ دارأ اذإ عساو نب دمحم ناكو

 . مونلا دارأ اذإ هبأد اذه ناكف اهنم موقأ ال يتلا يتينم نوكت نأ

 ةأر دلع ةدهعو الإ تيبي ال نأ مكّدحأ عاطتسا نإ : ينزملا ركب لاقو

 .ةرخآلا

 لجر ىلع نامزلا فيك :لاق ؟كيلع ُنامزلا فيك : هل ليق اذإ ٌسيوأ ناكو

 وأ ةنجلاب رشبيف يسمي ال هنأ ْنظ حبصأ نإو .ٌحبصُي ال هنأ ٌّنَظ ىسمأ نإ

 .؟رانلا

 :هلجأ نم ًادغ دع ْنَم هتلزنم هلك ثوملا لزنأ ام : هللا دبع نب نوع لاقو

 "ا هلمكتسي ال اموی لبقتسم نم مك

 هل نمؤملا مايأ عفن نأ نم نإ : : لوقت ناكو اا متضعبأل «هريسمو لجألا

 .هرخا كردي ال هنأ نظ ام ايندلا ىف

 ٠ )١( يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص» يف ربخلا ۱۲۷/۳ .

 ) )5.47/؟ «ةيلحلا»
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 ةليل ال كثليل ةليللا «سفن اي تلا مما اذإ كمن ا اا تناكو

 كل موي ال .كموي مويلا سفن اي :تلاق .تحبصأ اذإف .تدهتجاف ءاهريغ كل

 . تدهتجاف هريغ

 هه 1 ِ 2 2
 ىلصا ال ىلعل :لقف كتالص كععفنت نأ تدرأ اذإ : ٌينزملا ركب لاقو

 .٠«عّدوم ةالص ّلص» :لاق هنأ ب ّيبنلا نع يوُر امم ًذوخأم اذهو ءاهريغ

 لاقف ءانب لصف مّدقت : لجرل 0 ةالصلا يرکل ٌفورعم ماقأو

 5257 اهّريغ مكب ّلصأ مل «ةالصلا هذه مكب ٌتيلص نإ ينإ : لجرلا
 هنإف , لمألا لوط نم هللاب ذوعن ؟یرخآ ًةالص يلصت كأ كف فذحت تنأو

 ف

 «تيبلا يف وه سيل :هل ليقف «هنع لأسف « هل خأ ٌباب مهضعب قرطو

 نم «هريغ دي يف هّسفن تناك نم ed د :لاقف

 د ىبألو « مجري ىتم ملعي

 أ 2 هيف 0 مک حابص لك نأ ملأ

 هجام نباو «417؟/6 دمحأ يراصنألا بويأ يأ ثيدح نم هاورو «نسح ثيدح )١(

 . 4517/1١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو )۲٠٠(. «لاثمألا» يف خيشلا وبأو «(4171)

 يف يناربطلاو ,.(40؟) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا رمع نبا ثيدح نم هاورو

 . مهفرعأ مل نم هيفو : يمثيهلا لاقو ۲۲۹/٠١. «عمجملا» يف امك «طسوألا»

 هقفاوو «هححصو .777/-875/14 مكاحلا صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم هاورو

 . فيعض وهو «ديمح يبأ نب دمحم هيف نأ عم «يبهذلا

 . ۳٦۱/۸ «ةيلحلا» (۲)

 : اهعلطم تايبأ ةلمج نم ١١١ص «ةيهاتعلا ا ناويد» يف لوألا تيبلا (9)

 يسرغو يريمعت يلع لاطو >2 يسفن تعدخو يتينم تيسن
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 : الاق امهنأ نسحلاو ءادردلا يأ نع يور امم هذخأ يناثلا تلا اذهو

Eمسا ناد هك  

 :فلسلا

 ل ا امئإف اه ورمل و

 منتغا : ينعي ««كتومل كتايح نمو «كمقسل كتحص نم ٌذُخو» :هلوق

 لبق ةايحلا يفو «مقسلا اهنيبو كنيب لوحي نأ لبق ةحصلا يف ةحلاصلا لامعألا

 كمسا ام يردت ال هللا دبع اي كّنإف» : ةياور يفو «توملا اهنيبو كنيب لوحي نأ

 . ءايحألا نود تاومألا نم ًادغ كّلعل : ينعي (ادغ

 حيحص» يفف «هوجو نم ةي ّيبنلا نع ةيصولا هذه ىنعم يور دقو

 نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن» : لاق لَك ّيبنلا نع « سابع نبا نع «)(يراخبلا

 وهو لجرل لاق هي هللا لوسر نأ سابع نبا نع الا حیحص)» يفو

 «كمَّقس لبق كتحصو ‹كمره لبق كبابش : : سمخ لبق ًاسمخ منتغا» : هظعب هظعب ر

 . «كتوم لبق كتايحو «كلغش لبق كغارفو «كرقف لبق كانغو

 يف لمعا «مدآ نبا : مالسإلا لّوأ يف ظعاوتن انك :سيق نب مينغ لاقو

 )١( مقرب )۱٤۱۲(.

 نوميم نبورمع نع دهاش هلو ءالاق امك وهو ‹يبهذلا هقفاوو «هححصو )۲( ٤ /۳۰٦«

 يف بيطخلاو 2١48/5 «ةيلحلا» يف ميعن يبأو (۲) «دهزلا» يف كرابملا نبا دنع ًالسرم

 .(١ا١7) «لمعلا ملعلا ءاضتقا»
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 ." كتومل كتايح يفو «كترخآل

 لامعألاب اورداب» : هلك ّيبنلا نع ةريره يبأ نع 22 (ملسم حيحص» يفو
 ةا وأ قيادلا وأ ؛لاجدلا وأ :ناخللا وأ ءاهبرغم نم سمشلا 3 ب
 . (ةماعلا رمأ وأ «مكدحأ

 له : 3 لامعألاب اورداب» : لاق « هيل ّيبنلا نع .هنع ”)”(يذمرتلا» يفو

 وأ ٍدنفُم مّرَهوأ ءٍدسفُم_ضرموأ ٠ ا . سنم رقف ىلإ الإ نورظت

 0 ىهدأ ةعاّسلاف ةعاسلا وأ ,رظتني بئاغ رشف "نا ءزهجم توم

 لغشي اهضعبف «لامعألا نع ٌقوعت اهّلك ءايشألا هذه نأ اذه نم دارملاو
 ماع اهضعبو «هتومو همرهو هضرمو هانغو هرقفك «ناسنإلا ةّصاخ يف اّمِإ «هنع
 ثيدح يف ءاج امك ٌةجعزملا ُنتفلا كلذكو ءلاجدلا جورخو «ةعاسلا مايقك
 .© لظملا ليللا عطقك ًانتف لامعألاب اورداب» :رخآ

 نع هلثم ۴۳ ميعن وبأ یورو . (۷۱) لمعلا ملعلا ءاضتقادو 0500/5 ؛ةيلحلا» )١(
 . ةرضن يبأ

 ,(59/40) نابح نبا هححصو )۲۹٤۷(« مقر (۲)

 ءءافعضلا» يف يليقعلاو ۲٤٣٤/٣ «لماکلا» يف يدع نبا ًاضيأ اورو ء(۲۳۰۹) مقرب (۳)
 اذه : يذمرتلا لاق كلذ عمو .ثيدحلا ركنم وهو .نوراه نب زرحم هيفو 0 / 4

 ثيدحلا يور دقو : 44/7 «نازيملا» يف يبهذلاو يليقعلا لاقو . بيرغ نسح ثيدح

 ٠ اذه نم حلصأ دانسإب . 0

 ءرمعم نع كرابملا نبا ل ا ب عنو

 هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو «ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع
 حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو ء(۷) «دهزلا» يف كرابملا نبا دنع وه نكل .يبهذلا

 «ةنسلا ) »)4٠۲۲هدانسإو «ةريره يبأ نع ثدحي يربقملا عمس نمع ءرمعم نع

 مسي مل يذلا لجرلا ةلاهجل فيعض

 )٤( نابح نبا هححصو .(71946) يذمرتلاو «(118) ملسم ةريره يبأ ثيدح نم هاور -

- AA 



 000 5 2 . 6 ا

 يتاي موي : ىلاعت لاق امك «لمع اهدعب عفني ال ةماعلا رومألا هذه ضعبو

 اهناميإ يف تّبَسك وأ لبق ْنِم تّنمآ ْنَكَت مل اهناميإ ًاسفن ُمُقنَي ال كبَر تايآ ضعب
 ١[. 64 : ماعنألا] أريح

 ٌةَعاَّسلا موقت ال» :لاق لك ّيبنلا نع ر يبا نع «نيحيحصلا» يفو

 كلذف «نوعمجأ اونمآ«سانلا اهآرو تعلط اذإف ءاهبرغم نم سمشلا علطت ىتح

E18 اهناميإ ف تيسك را لق قسيس  : 
 عفني مل «نجرخ اذإ ثالث : لاق هلك ا نع هنع )(ملسم حيحص» يفو

 سمشلا ٌعولط :ًاريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهئاميإ ًاسفن
 .«ضرألا ةبادو .لاجدلاو ءاهبرغم نم

 نم سمشلا ٌمّلَطَت نأ لبق بات ْنَم» :لاق هلي ّيبنلا نع هنع ًاضيأ هيفو

 ." «هيلع هللا بات اهبرغم

 توا ليللا E هللا نإ» :لاق ا يبنلا نع نع ٠ ىسوم يبأ نعو

 نم سمشلا ٌمّلطت ىتح ليللا يم برب راها هديا طم ايل ء یسم

 9 ا

 ثيدح نم هجام ٠ نباو .«يذمرتلاو « يئاسنلاو دمحأ مامإلا جرخو

 حبصيو «ًانمؤم يسميو ءًأرفاك يسميو انمؤم لجرلا حبصي» :ثيدحلا مامتو متل =

 . «ایندلا نم ضرعب هنيد عيبي ءارفاك

 )١( ملسمو «(4578) يراخبلا هاور )/١61(« دواد وبأو )٤۳۱۲(« هجام نباو )4054(«

 نابح نبا هححصو )58178(.

 )۲( مقرب )١68(.

 .(5179) نابح نبا هححصو . 4717/17 دمحأو «(۲۷۰۳) ملسم هاور (*)

 )٤( ملسم هاور )70/69(.
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 هضرع برغملا لق ًاباب حتف هللا نإ :لاق لب ّيبنلا نع «لاسع نب ناوفص
 .٠٠«هنم سمشلا علطت ىتح قلعي ال ةبوتلل ًاماع نوعبس

 «ةيواعمو ءورمع نب هللا دبعو فوع نب نمحرلا دبع نع «”«دنسملا» يفو

 «برغملا نم ٌسمشلا َمّلطت ىتح ةلوبقم ةبوتلا ُلازت ال» :لاق يي ّيبنلا نع
 .«لمعلا سانلا يِفُكو هيف امب بلق لك ىلع ٌعِبَط تعَّلط اذإف

 تّسبحو «مالقألا ِتَحرط ‹تايآلا لا جرخ اذإ :تلاق ةشئ ةشئاع نع يورو

 اذكو «”يربطلا ريرج نبا هجّرخ .لامعألا ىلع داسجألا تدهشو طفلا

 نم سمشلا تعلط اذإ : فلسلا نم امهريغو ‹ حيرش نب ٌديزيو «ةّرم نب ريثك لاق

eنأ ةكئالملا ٌرمؤتو .لمعلاو ةظفحلا عفرتو ءاهيف امب بولقلا  

 توط ءاهبرغم نم سمشلا تعلط اذإ : يروثلا نايفس لاقو .المع ايدك د

 . اهمالقأ تعضوو اهفئاحص ٌةكئالملا

 اهيلع ٌردقي ال نأ لبق ةحلاصلا لامعألاب ةردابملا نمؤملا ىلع ٌبجاولاف

 يتلا تايآلا هذه ضعب هكردي نأب وأ «توم وأ ضرمب امإ ءاهنيبو هنيب لاحّيو

 شت نأ كسور ةدساكة خالا عايش نإ اوا لاق . لمع اهعم لبقي ال

 هل قبي مل لمعلاو ناسنإلا نيب ليج ىتفو .«"ريثك الو ,ليلق ىلإ اهنم لصوي الف
 الف «لمعلا نم اهيف نكمتي ةلاح ىلإ عوجرلا نو هيلع سأل ةرسحلا الإ
 ا هعفنت

 ةفحت» يف امك «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو . (”675) يذمرتلاو ٤ / ۲٤٠١ دمحأ هاور )١(

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو )407١(.« هجام نباو , 654 «فارشألا

 هريبكلا» يف يناربطلاو )١١١١١(« «نايبلا عماج» يف يربطلا ًاضيأ هاورو )5( ١/۹۲
 . نسح هدانسإو © 68

 )١4745(. «نايبلا عماج» يف (۳)

 . 747/7 «ةيلحلا» (5)
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 مَ ُباذَعلا مينا نأ لبق ْنِم هَل اوُملسأو مكبر یل ىلإ اوبیناوو : ىلاعت لاق
 ُباذعلا مينا نأ لبق نم مكبر نم ْمُكيلِإ لنآ ام َنَسَْأ اوعباو . نورصنت ال

 هللا ِبْنَج يف تطرف ام ىلع ىترسح اي ٌسفَن لوقت نأ .َنوُرْعْسَت ال متن أو ةت

lS maT 
 .[ه 84-8 :رمزلا] 4 َنيِنسْحُملا نم َنوُكَأف ةر يل نأ ول ٌباذَعلا ىرَت َنيِح

 لمع يّلَعل .نوُعِجْرا بر َلاَق ُثوملا مُهَدَحأ ءاَج اذإ ىّتحإط : ىلاعت لاقو

 وعي موي ىلإ رب مهئاَتَف نمو اهلئاق وُ ٌةمِلَك اهنإ الك ترت اميف ًاحِلاَص
 اا :نونمؤملا]

 ًلوقيف توملا ُمُكَدَحَأ 5 .لبق نم مكارم اوفو لجو زع لاقو

 هلا رؤي ْنلو َنيِحِلاّصلا نم "0نوكأو ٌقَدّصف بيرق لجأ ىلإ يِترُحأ اول بر
 .ع11-١٠ :نوقفانملا] 4اهّلَجَأ ءاَج اذإ ًاسفن

 :اولاق ««مدَن الإ تومي ِتّم نم ام» : عوق ركز يبأ نع «يذمرتلا» يفو

 مدن ءًائيسم ناك نإو ءٌدادزا نوكي ال نأ مدن ءًانسحم ناك نإ» : لاق ؟هتمادن امو
 .©2(بتعتسا نوكي ال نأ

 اذهلو «هرمع نم يقب ام ُمانتغا نمؤملا ىلع ُنّيعتيف اذه ىلع رمألا ناك اذإف

 نمؤملا هشيعي موي ّلك :ريبج نب ٌديعس لاقو .هل ةميق ال نمؤملا رمع ةيقب نإ : ليق
 «مدآ َنبا اي :لوقي الإ ايندلا ىلإ هللا هجرخأ موي نم ام : ينزملا ركب لاقو «ةمينغ

 أرقو «هتءارقب نوؤرقي كاذ ذإ ماشلا لهأ ناكو .ةعبسلا ءارقلا دحأ ءورمع يبأ ةءارق يه )١(

 دال نصبوا ق اا

 . (۳۳) «دهزلا» يف هدنع وهو .كرابملا نبا قيرط ED يذمرتلا هاور (؟)
 «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 1178/4 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ًاضي بأ هقيرط نم هاورو

 . كورتم وهو «بهوم نب هللا دبع نب هللا ديبع نب یحی هيفو )٤۳۰۹(«
5 



 ال هلعل ينمنتغا «مدآ نبا : يدانت الإ ةليل الو «يدعب كل موي ال هّلعل 5

 (”وههضعبلو « يدعب كل ةليل

 ةتغَب كتوم نوكي نأ ىسعف 00

es 

 ديدج كيلع موي هبقعاو الدعم اديهش يضاملا كسما ىضم مه م 2 و لن ميلا نا 7-0 7 5 7 ت
 ديمح تناو ٍناسحإب نشف ا تفردتنا م GK 7 5 2 ٤ و

 وع سل 5 e ةعفت داع ةنبتعأ نإ ا

 يكبسلل «ةيعفاشلا تاقبط» يف تايبألاو «حيحصلا» بحاص يراخبلا مامإلا وه )١(

 فك
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 نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 اشو لاق :لاق و و كي دنا دج ع

 :هلل همحر خيشلا لاق هدب تئج امل ااو دوك ین مُكذحأ مؤ ال : دلك

 . !حبحص ٍدانسإب (ةجُحلا» باتك يف ُةانيوَر  ٌحيحَص ُّنَسَح ثيدح

 يسدقملا ميهاربإ نب رصن حتفلا ابأ خيشلا «ةجحلا» باتك بحاصب ديري

 كرات ىلع ةجحلا» باتك وه اذه هباتكو .(قشمد ليزن دهازلا هيقفلا يعفاشلا

 . ةنسلاو ثيدحلا لهأ دعاوق ىلع نيدلا لوصأ ٌركذ نمضتي «ةجحملا

 يف طرشو «نيعبرألا» باتك ىف ميعن وبأ ظفاحلا ثيدحلا اذه جرخ دقو

 ةلادع ىلع نولقانلا عمجأ امم راثآلا دايجو رابخألا حاحص نم َنوكت نأ اهلٌوأ

 ديز وبأ انثدح : يناربطلا نع هجّرخ مث «مهديناتسم يف ةمئألا هتجّرخو «هيلقان

 باهولا دبع انثدح ءٍدامح نب ميعن انثدح ءيدارملا متاح نب نمحرلا دبع

 نع ل نر نبا دمحم نع« ناجي نب مانع نع: علل

 هد mM : لكي هللا ٌلوسر لاق : : لاق ةومع نيرا دبع

 (9يناهبصألا مصاع نب ركب وبأ ظفاحلا ه هاورو .(«هنع غيزي ال هب تج تق امل اغ

 )١( «ریسلا» يف مجرتم ۱۳۹/۱۹ .

 )۲( «هخيرات» يف يدادغبلا بيطخلا هاورو ٤ /  ۳٦۹«ةنسلا حرش» يف يوغبلاو )4 ٠١( نم
 .دانسإلا اذهب دامح نب ميعن قيرط

 )۴( «ةنسلا» باتك يف )٠١(.
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 ضعب انثدح يفقثلا باّمولا دبع انثدح .دامح نب ميعن نع «هراو نبا نع
 لاق ««هنع غيزي ال» هدنع سیلو .هركذف «نيريس نبا نع هريغ وأ ماشه انتخيشم

 : هيف ليقو «ميعن ىلع هيف ٌفلتخُم ثيدحلا اذه : ينيدملا ىسوم وبأ ظفاحلا
 .هريغ وأ ماشه انثدح ءانتخيشم ضعب انثدح

 درفتي ثيدح هنأ : اهنم و وف اد نعي تدخلا اذه حيحصت :تلق

 جّرخو «ةمئألا نم ةعامج هقثو ناك نإو اذه ميعنو «يزورملا دامت نب مع هب
 ءةنسلا يف هتبالصل َّنظلا هب نونسحُي اوناك ثيدحلا ةمئأ ناف ؛يراخبلا هل

 يف هيلع هّبشُيو مهي هنأ ىلإ هنوبسني اوناكو .ءاوهألا لهأ ىلع ٌدّرلا يف هدّدشتو
 وز اتم دل ليا زك هور اقم ولع مع ا
 هنكلو ءيشب سيل :لاقف هنع لثس هنأ نيعم نبا نع ظفاحلا دمحم نب حلاص

 عباتُي ال ةريثك ريكانم هدنعو «هظفح نم ثّدحُي ناكو : حلاص لاق «ةنس بحاص

 اهل سيل كي ّيبنلا نع ًاثيدح نيرشع وحن ميعن دنع :دواد وبأ لاقو .اهيلع
 درفت رثك دق :ةرم لاقو .ةقثب سيل :هَرَم لاقو .فيعض : يئاسنلا لاقو «لصأ
  لاقو .هب جتحُي ال ْنَم ٌّدح يف راصف «ةريثك ثيداحأ يف نيفورعملا ةمئألا نع
 «تافوقوملا عفري هنأ ينعي «سانلا اهُفقوُي ثيداحأ لصَي : يقشمدلا ةعرز وبأ

 ىور :سنوي نب ديعس وبأ لاقو «رمألا ملظم وه :ينارحلا ةبورع وبأ لاقو
 نيأو «©"0ٌتيدحلا ٌعضي ناك هنأ ىلإ نورخآ هبسنو «تاقثلا نع ريكانم ثيداحأ
 نبا باحصأو «ناسح نب ماشه باحصأو « يفقثلا باهولا دبع باحصأ ناك
 ؟ميعن هب درتي ىتح ثيدحلا اذه نع نيريس

 نع .يفقثلا نع «هنع يورف «هدانسإ يف ميعن ىلع فلتخا دق هنأ :اهنمو
 هد لغو وا ماشه انتخيشم ضعب انثُدح , يفقثلا نع هنع يورو «ماشه

 انثّدح « يفقثلا نع «هنع يورو «هنيع فورعم ريغ ّيفقثلا خيش * نوكيف « ةياورلا

 .رجح نبا ظفاحلل ٤٥۸/٠١ «بيذهتلا بيذهت» رظنا )١(
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 نع هاور ُيفقثلاف «ةياورلا هذه ىلعف «هريغ وأ ماشه انئَّدح ءانتخيشم ضعب
 . هدانسإ يف ٌةلاهجلا ُدادزتف ءَنّيَعُم ريغ نع هاور هخيشو . لوهجم خيش

 : هيف لاقيو «يرصبلا يسودّسلا سوأ نب َةبقُع هدانسإ يف َّنأ :اهنمو

 دبع نع ًاثيدح هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأ هل جّرخ دقو ءًاضيأ سوأ نب بوقعي

 هقثو دقو «هدانسإ يف برطضا دقو «رمع نب هللا دبع :لاقيو .ورمع نب هللا

 عم نيريس نبا هنع ىور :ةميزخ ُنبا لاقو «نابح نباو ,دعس نباو « يلجعلا

 .لوهجم وه :ربلا دبع نبا لاقو ,هتلالج

 «ورمع نب هللا دبع نم غمسي مل هنأ نومعزي : «هخيرات» يف يبالغلا لاقو

 نب هللا دبع نع هئاياور نوكت اذه ىلعف «ورمع نب هللا دبع لاق :لوقي امنإو
 . ملعأ هللاو ةعطقنم ورمع

 بجاولا ناميإلا لماع ارب رك ال ناال "نا رهف تيدا ماما

 ءاهريغو يهاونلاو رماوألا نم الإ لوسرلا هب ءاج امل ةعبات هتبحم نوكت ىتح
 . هنع ىهن ام هركيو «هب رمأ ام ٌبحيف

 نونمؤُي ال كبرو الف] : يالا عيضولا نيش يف ادله لكي نارقلا هروادقو

 َتِيَضَق امم ًاجّرَح ْمهسُفنَأ يف ف اوُدجَي ال م مهب َرَجش امف ٌكومُكَحُي تح

 .[56 :ءاسنلا] الت ا

 نر 2 هلوسرو هللا ىضَق اذإ ةنمؤُم الو نمؤمل ناك امو : یا لاقو

 ۳١[. :بازحألا] «مهرمأ نم ةريخلا ْمُهَل

 مهنأب كلذ : لاق « هللا ههرك ام ّبحأ وأ « هللا هّبحأ ام هرك نم هناحبس مذو

 مهّنأب كلذ : ىلاعت لاقو ۹ : دمحم] ماعا اا َلزنأ ام اوهرك
 ]۸ : دمحم] (مهامعأ طّبحأف ُهَئاوضر اوُهركو هللا ا ارعا

 امب نايتإلا هل ُبجوت ٌةبحم هللا هّبحأ ام بحب نأ نمؤم لک ىلع بجاولاف
 كلذ ناك ءهنم هيلإ بدن امب ىتأ ىتح ءةبحملا تداز نإف ءهنم هيلع بجو
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 «هنم هيلع مّرح اًمع فلا هل ٌبجوت ةهارك ىلاعت هللا ههرك ام هرکی نأو ءالضف
 دقو . اضف كلذ ناك ءًاهيزنت ههرك امع ٌفكلا تبجوأ ىتح ةهاركلا تداز نإف

 لاا نوكأ یتح مكُدحأ نمي ال» : لاق هنأ ب هنع (نيحيحصلا» ا

 ةبحم مدقُي ىتح ًانمؤم نمؤملا نوكي الف ٠٠(نيعمجأ سانلاو هلهأو هدلوو هسفن نم
 . هلسرم ةبحمل ةعبات لوسرلا ةبحمو «قلخلا عيمج ةبحم ىلع لوسرلا

 OE ل ةبحملاو

 مكجاوزأو مكئاوخإو مكؤانبأو مكؤابآ ناک نإ لق : لجو زع لاق ,تاهوركملا
 ٌبَحَأ اهّتوَضرَت ناسمو اهَداَسَك َنوّشَن ٌةراَجتو اهومَتْفَرتقا لاو هأو ْمكَتريشَعو

 : ةبوتلا] «هرمأب هللا يبي ىّتح اوصّئرتَق هليبَس يف ٍداهجو هلوسرو هللا نم ْمُكيِلِإ
 ¢] ٠

 ْمُكل رفع هلا ہکببحُپ ينوعبتاف هللا ا متتك نإ لف : ىلاعت لاقو

 هللا ٌلوسر اي : هلي ّئبنلا ٌباحصأ لاق : نسحلا لاق ١[ : نارمع لآ] 4 مكون
 هذه هللا لزنأف ءأملع هبحل لعجي نأ هللا تعاف ااو اإ

 .ةيآلا

 ةوالح ّدجو هيف 3 نم ثالثر :لاق كي ّيبنلا نع «نيحيحصلا» يفو

 هس NE أو ممارس ابيل تح أ ١ O كاكيألا
 ىقلُي نأ هركي امك هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ىلإ َمِجرَي نأ هرکی نأو .هلل الإ
 . (رانلا يف

 هيلقي بحي نأ كلذ هل بعوأ «هبلق نم ةقداص ةبخم هلوسرو هللا بحأ نمق

 )١( 1۹ص هجيرخت مدقت .

 ) )۲لسرم وهو «("5855)و (5856) «نايبلا عماج» يف يربطلا هاور .

 ) )۳هجيرخت مدقت ص٦۹ .
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 هللا ىضري امب ىضريو «هلوسرو هللا ههركي ام هركيو «هلوسرو هللا هّبحُي ام
 اذه ب اک لمع نا ةرسرو للا ف اه: طخسيو و

 ام ضعب ٌبكترا نإف كلذ ُفلاخُي ًائيش هحراوجب لمع ْنِإف «ضغبلاو ٌّبحلا
 هيلع ةردقلاو هبوجو عم «هلوسرو هللا هبحُي ام ضعب كرت وأ « هّلوسرو هللا ههركي

 ليمكت ىلإ عجريو كلذ نش توتي نأ اهي يلطف: ةبجتاولا هم ضقت ىلع كلذ لَو

 . ةبجاولا ةبحملا

 0 «لجو زع هللا ةبحم ىعّأل نم لك : . يروُجُرُهْنلا بوقعي وبأ لاق

 “رو رغم وهف هللا | فاخي سيل حم لك ةلطاب هاوعدف « هرمأ يف هللا

 . هدودح

 ٤ م م 2 2 5 2 هو 2 م

 ابحرمو الهأ توملا يعادل تلقو ةعاطو اعمس تم تم يل تلقولو

 : نيمدقتملا ضعبلو

 عينش سايقلا يف يرمعل اذه هّبح معزت تنأو هلإلا يصعت

 ٌعيِطُم بحي نمل ٌبِحُملا نإ هّتعطأل ًاقداص كبح ناك وَ

  GOل و رص 1

 ني قش يبو ع بأ و مشو بانل ملفا كل اين

 اهلها تسي اوا عرشلا اغ وهلا دف د 0 ,عدبلا كلذكو
 . ءاوهألا لهأ

 )١( «ةيلحلا» ۱۰/٠٠٠٣ .
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 اية د دعم E ميدقت نم ٌمقت امْنِإ «يصاعملا كلذكو

 هك هدام اهل ركنا هيف نينارلا < ضاخسالا تح ةللذكو

 ءايبنألاو لسرلاو ةكئالملا نم هللا هبحي نم ةبحمو هللا ٌةبحَم نمؤملا ىلع ٌبجيف
 ةوالح دوجو تامالع ْنِم ناك اذهلو ءًامومع نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو
 هللا ههركي نمو.هللا ءادعأ ةالاوم مّرحيو . هلل الإ هّبحُي ال ءرملا ّبحُي نأ ناميإلا
 بحأ نم»و الا او ءرخآ عضوم يف كلذ قبس دقو ا

 هبح ناك نمو «)«ناميإلا لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو « هلل ضغبأو « هل

 بجيف «بجاولا هناميإ يف اصقن كلذ ناك «هسفن ىوهل هعنمو هؤاطعو هضغبو
 ةبحم ميدقت نم لإ لوسرلا هب ءاج ام عابّتا ىلإ عوجرلاو ءكلُذ نم ُةبوَتلا هيلع

 .اهلك اهتادارمو سوفنلا ىوه ىلع هلوسرو هللا اضر هيف امو .هلوسرو هللا

 اي :لاق .مالسلا هيلع ىسوم نأ  ملعأ هللاو  انغلب :درولا نب بيهو لاق

 يب كيصوأ :ةرخآلا يف لاق ىتح ًاثالث اهلاق «يب كيصوأ :لاق ؟ينصوأ بر

 كلذ لعفي مل نمف ءاهاوس ام ىلع يتبحم هيف ترثآ الإ ٌرمأ كل ضرعي ال نأ

 , 9 همحرأ ملو هكزأ مل

 نعل فال نإ اكلاكلا : قالطإلا دنع ىوهلا لامعتسا يف فورعملاو

 ء[151 :ص] هللا ,ليبَس ْنَع كضيف ىوهلا عبث ہت الو : لی ا
 يه َةْنَجلا إف .ىوهلا نع ا اكرر :لاقو

 ٤١-٤١[. : تاعزانلا] ىوأملا

 )١( داعم ثيدح نم ٤۷ص هجيرخت مدقت .

 ) )۲نع «1۹ص «دهزلا» يف دمحأ هاورو ء۲٤1-۸/١٤٠ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور
 .هوحنب ةمقلع نب بعك
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 ٌقحلا ىلإ ليملا هيف لخديف ,ًاقلطم ليملاو ةبحملا ىنعمب ىوهلا قلطُي دقو
 نب ٌناوفص لئسو «هيلإ دايقنالاو ةصاخ ّقحلا ةبحم ىنعمب لمعُتسا امبرو «هريغو

 لجرلا نع ٌيبارعأ هلأس :لاقف .ىوهلا ركذي لك ّيبنلا نم تعمس له :لاسع '

 زع هلوق لزن املو . ٠ح ْنَم ْعَم ٤رملا» :لاقف «مهب قحلي ملو موقلا بحي

 تلاق ء[١١ : بازحألا] ءاشت نم كيلإ يوؤتو ّنُهنم ُءاشت ْنَم يجرت» : لجو
 ةصق يف رمع لاقو . كاوه يف عراسي الإ كبر ىرأ ام : لكي يبل ةشئاع

 ام وهي ملو ءركب وبأ لاق ام ی هللا لوسر يوهف :ردب ىراسأ يف ةرواشملا

 ةدرهحملا ةبخملا' عب هيف قوقهلا لامعا ءاح امم ثيدحلا اذهو 0 تلف

 مهتاراشإو موقلا خياشم مالكو ءًاريثك ةيليئارسالا راثآلا يف كلذ لثم عقو دقو

 لوق كلذ نم ةيدخلا حم تساي اًممو لامعتسالا اذه اهيف ركب ارو امظن

 : مهضعب

 اعيطُم ًاعماس ينريص يبلقب يذلا كاوه نإ
 اعوجهلاو تلا ينتبلس  ينيع ضمغو يبلق تذخأ
 اعيمج امه لب ال :لاقف يداقُر ذخو يداؤف رد

 نابح نبا ىوهلا ظفل ركذ نود هاورو )۷۳١۹(. «ريبكلا» يف يناربطلا ظفللا اذهب هاور )١(

 . نسح هدنسو «(055)

 )١555(. ملسمو )٤۷۸۸(« يراخبلا هاور (۲)

 . )٤۷۹۳( نابح نباو )١11/57(, ملسمو ۰۳۱/۱ دمحأ هاور (۳)
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 نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 لاق» : لوق كي هلا لوسر تعم : لاق ۽ تغ فا يضر لام نب قار

 كنم ناك ام ىلع كل ترفع ينتوَجَرو يتوعد ام كْإ مد َنبا اي : ىلاعت هلا

 00 , ينترفغتسا مث ءِءامسلا َنانَع كون تغلب ول مآ نبا اي «يلابأ الو

 يب رشت ال يتبق مث ءاياطخ ٍضرألا بارفب ينتيتأ ول كن مدآ نبا اي

 8 : وسل ا تيد لاقو ٰيذمرتلا هاور . 2 (ةرفغم اهبارقب َكتينأل

 انندح ,دئاف نب ريثك قيرط نم هجّرخ ىذعرتلا هب درفت تدخلا اذه

 «هركذف ا انثدح ا ىنزملا هللا دع وک فمن بديِنغ دش

 ىهتنا .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال «ٌبيرغ ٌنسح :لاقو

 . خيش : : متاح وب أ لاق  يئانهلا وه ديبع نب ٌديعسو هب سأب ال هدانسإو

 لاقو .مهو لقف « يئانهلا ريغ هنأ معز نمو 7(2(تاقثلاو» يف نابح نبا هركذو

 نع «ةبيتق نب مْلَس ٠ ارو غ ا عع «دئاف نب ريثك هب درفت : 2

 ىلوم ديعس وبأ اضيأ هعفر ىلع هعباتو «افوقومو اعوفرم هنع يور دق : تلق

 ثيدح نم اضيأ يور دقو .ًاضيأ ًاعوفرم ديبُع نب ديعس نع هاورف ‹مشاه ينب

 .ركنم وه : متاح وبأ لاق نكلو «أعوفرم سنأ نع «تباث

 نب رهش ةياور نم دمحأ مامإلا هك رد يبأ ثيدح نم ًاضيأ يور دقو

 .(”ه0٠4) يذمرتلا هاور )١(

 . ٥٥۰/٠۰ «لامكلا بيذهت» يف هتمجرت رظنا (۲)

{° 



 لجو زع هبر نع هيوري واي لاا نع رع ُرذ يبأ نع «بركيدعم نع «بشوح

 أ نع منغ نب نمحرلا دبع نع «رهش نع مهضعب هاورو «هانعمب هركذف

 الو ي4 ّيبنلا نع «ءادردلا يبأ نع ءءادردلا مأ نع «رهش نع : ليقو "زذ

 .لوقلا اذه حصي

 .عيبرلا نب سيق ةياور نم «9 يناربطلا هجّرخ سابع نبا ثيدح نم يورو
 . لك ّيبنلا نع «سابع نبا نع «ريبُج نب ديعس نع «تباث يبأ نب بيبح نع

 يدع ن و يف ملسم جّرخف ا وجو نم هضعب يورو

 برق نم : ىلاعت هللا لوقي» : لاق ولك ّيبنلا نع رذ يب أ نع ديوس نب رورعملا

 يان نمو ءأعاب هنم تبّرقت اعارذ ينم بّرقت نمو عارف ت ا

 هتيقل ًائيش يب كرش ال ٌةئيطخخ ضرألا بارقب ينيقل نمو «ةلوره هتيتأ « يشمي

 . «ةرفغم اهبارقب

 E : لاق ‹يسودسلا نشخأ ةياور نم "”دمحأ مامإلا جرخو
 ا

 . مالك هيف بشوح نب رهشو 2777/7 يمرادلاو «177/8 دمحأ هاور (۱)

 . ٩٩٩ص هجيرخت مدقت (۲)

 . يطويسلل «ريبكلا عماجلا» يف امك يقهيبلاو يناربطلا هاور (۴)

 يمثيهلا هركذو )87١(« «ريغصلا»و «طسوألا»و )١74(« «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )٤(

 « عيبرلا نب سيقو ينيصلا قاحسإ نب ميهاربإ هيفو :لاقو 51/٠١١« «عمجملا» يف

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هيف فلتخم امهالكو

 . «ةرفغم اهلثمب هتيقل» : هظفلو .(518) مقر (©)

 ريغ هقثوي مل يسودسلا نشخأو ,.(477) ىلعي وبأ ًاضيأ هاورو ۰۲۳۸/۲ «دنسملا» يف (5)

 .«مشخأ» ىلإ «دنسملا» نم عوبطملا يف فرحت دقو «نابح نبا

 هلاجرو .ىلعي وبأو دمحأ هاور :لاقو ۰ «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو

 !تاقث

 ا



 المت ىتح متأطخأ ول هديب يسفن يذلاو» :لوقي لَك هللا لوسر تعمس :لاقف

 .«مكل َرَمْعَل هللا مترفغتسا مث «ضرألاو ءامسلا َنيَب ام مكاياطخ

 اهب لصحي ةثالثلا بابسألا هذه نأ هركذب ءودبملا سنأ ثيدح نمضت دقف
 : ةرفغملا

 ,ةباجإلاب هيلع ٌدوعومو هب ٌرومأم ءاعدلا َنِإف ءءاجرلا عم ٌءاعدلا :اهدحأ
 هد o م < واو رو ظل

 6١[. :رفاغ] #مكل بجتسا ينوعدا مكبر لاقو# : ىلاعت لاق امك

 نإ» :لاق كي ّيبنلا نع «ريشب نب نامعنلا نع «ةعبرألا ننسلا» ىفو

 .ةيآلا هذه الت مث'«ةدابعلا وه ءاعّدلا

0 2 000 2 7 3 

 . 0« م كل ٌبِجَنْسأ ينوُعدا» :ٌلوقي ىلاعت هللا نأل « ةباجإلا

 باب هنع َقلْغُيو ,ءاعّدلا باب ٍدبع ىلع َحتفيل هللا ناک ام» :رخآ ثيدح يفو

 . © «ةباجإلا

 «هعناوم ءافتناو ءهطئارش لامكتسا عم ةباجإلل ضتقم بس ءاعدلا نكل

 ركذ قبس دقو .هعناوم ضعب دوجو وأ .هطورش ضعب ءافتنال هتباجإ فلختت دقو

 )١( هجيرخت مدقت دقو ‹ حيحص ص٤۲۸ . ٠

 يف بيطخلا هقيرط نمو )٠٠١۲۲(« «ريغصلا» يف يناربطلا دوعسم نبا ثيدح نم هاور (۲)

 هيفو 2874/17 «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هنعو ۲٤۷/١-۲٤۸ «هخيرات»

 : يزوجلا نبا لاقو «يناربطلا هلاق امك هب درفت دقو «فيعض وهو «سابعلا نب دومحم
 ةياور نم ۷۷/٤ «نازيملا» يف يبهذلا هركذو لك هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه

 .ركنم ربخ :لاقو « يناربطلا
 «ءافعضلا» يف يليقعلاو ءا/"ه/7 «لماكلا» يف يدع نبا سنأ ثيدح نم هاور (۴)

 .ثيدحلا ركنم وهو , يخلبلا دمحم نب نسحلا هيفو ١

 ا -



 .رشاعلا ثيدحلا حرش يف هبادآو هعناومو هطئارش ضعب

 متنأو هللا اوعدا» :لاق < ةا ّيبنلا نع ةريره يبا ثيدح نم يذمرتلا هجّرخ

 . 2”«وال لفاغ بلق نم ٌءاعُد لبق ال هللا َنِإف « ةباجإلاب نونقوم

 هذه نأ : لاق الا ّيبنلا نع «ورمع نب هللا دبع نع <” «دنسملا» يفو

 نونقوم متنأو هولأساف « هللا متلأس اذإف .ضعب نم ىعوأ اهضعبف «ٌةيعوأ بولقلا

 مزعيل نكلو «تئش نإ يل رفغا مهللا :هئاعد يف لوقي نأ دبعلا يهن اذهلو

 . “هل ةركم ال هللا نإف ا

 عناوم نم كلذ لعجو «ةباجإلا ءاطبتسال ءاعدلا كرتيو «لجعتسي ن نأ يهنو

 هناحبس هنإف .ةدملا تلاط ولو هئاعد ةباجإ نم هءاجر ذرعا عطقي ال ر

 ءهبحی وهو هیر اعد اذإ دبعلا نإ :راثآلا يف ءاجو . ءاعدلا يف نيحلُملا 0

 ندر ا ب ينإف « يدبع ةحاح ء ءاضقب لجعَت ال ا : لاق

 4نينسحملا ن ّنم بيرق هللا هي نإ اعمر اقوخ هوعذاو# :ىلاعت لاقو

 )١( يذمرتلا هاور ) )۳٤۷۹يذمرتلا لاق اذلو .فيعض وهو «يرملا حلاص هدانسإ يفو :
 مكاحلاو ۳۷۲/۱ «نيحورجملا» يف نابح نبا هاورو «بیرغ ثيدح اذه ١/2597

 «ةرصبلا لهأ داهز ٌدحأ وهو «يرملا حلاص هب درفت ءدانسإلا ميقتسم ثيدح :لاقو

 وهو «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو «كورتم حلاص : هلوقب يبهذلا هبقعتو

 :ينالا ثيدحلا

 يرذنملا : ناظفاحلا هدانسإ نسح كلذ عمو ,فيعض وهو «ةعيهل نبا هيفو ۱۷۷/۲ (۲)

 ١48/١٠١! «عمجملا» يف يمثيهلاو « ٤۹١/۲-٤4۲ «بيهرتلاو بيغرتلا» ف

 ؛(551/8) ملسمو ,(5888) يراخبلاو «7547/؟ دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (*)

 . (۲۹۷۸) ملسمو «(1۳۳۸) يراخبلا سنأ ثيدح نم هاورو ,(91/5) نابح نباو

 د1



 عطق ريغ نم ةباجإلا يف عمطيو ءءاعلا يف حل ٌدبعلا ماد امف [5 : فارعألا]

 يفو . هل حتفُي نأ كشوُي «بابلا عرق 0 2 ,ةباجإلا نم ٌبيرق وهف .ءاجّرلا
 عم َكِلِهَي نل هن ءاعّدلا نع اوزجعت الر : ًاعوفرم سن أ نع «مكاحلا تا

 .©«ٌدحأ ءاعّدلا

 نم ةاجنلاك كلذ مزلتسي ام وأ «هبونذ ةرفغم هنر دبعلا لأسي ام ٌمهأ نمو
 لاؤس لوح : ينعي 22 («ندندن اهلوح» : هلك ٌيبنلا لاق دقو .ةنجلا لوخدو «رانلا

 تركذف ةوعد يل تضَرَع ام : ينالوخلا ملسم وبأ لاق .رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا
 .اهنم ةذاعتسالا ىلإ اهتفرص الإ رانلا

 اهفرصيف ءايندلا نم ةجاحب هوعدي َدبعلا نأ هدبعب ىلاعت هللا ةمحر نمو

 يف هل اهّرْخّدي نأ وأ .ًاءوس كلذب هنع فرصُي نأ امإ اهم اريخ م ماو
 نع رباج ثيدنس نمو يلفرتلاكو «دنسملا» يف امك .ًابنذ اهب هل رفغيوأ .ةرخآلا
 نيك نعت لقت وأ لاس اهلا ءاتآ الإ ٍءاعُدب وعدي ٍدَحَأ ْنِم اما :لاق لكك ّيبنلا
 00 ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام هلثم وسلا

 »ر : لاق .ةككي 00 نع ٍديعس يبأ نع «مكاحلا حيحصر»و «دنسملا» يفو

 ىدحإ اهب هللا هاطعأ الإ محر ٌةعيطق وأ مثإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسُم نم
 تفشكي نأ امإو .ةرخآلا يف هل اهرخّدي نأ امإو «هتوعد هل لَجعُي نأ امإ : ثالث

 يفو )۸۷١( نابح نباو « ١188/7 «ءافعضلا» يف يليقعلاو «1/"4917-444 مكاحلا هاور )١(

 . فيعض وهو « يملسألا رمع هدنس

 نابح نبا هححصو «(۷٤۳۸)و (۹۱۰) هجام نبا ةريره يبأ نع هاور ثيدح نم ةعطق (۲)

 . مدقت دقو «(85)

 نكل «نعنع دقو «سلدم وهو «ريبزلا وبأ هيفو )778١1(« يذمرتلاو 5٠١#« / دمحأ هاور ()
 . نسح ثيدح وهف «نايتآلا ةدابع ثيدحو «ديعس 5 ثيدح هل دهشي
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 . رثا هللا» : لاق ؟رثكن اذإ :اولاق .(اهلثم ءوسلا نم هنع

 وأ» : هلوق لدب فلم لق ا اهب هل رفعي وأ» هدنعو 229 ىناربطلا هجرخو

 . (اهلثم ءوسلا نم هنع فشكي

 .”اضيأ ديعس يبأ ثيدح وحن اعوفرم ةدابع ثيدح نم يذمرتلا جرخو

 ٌبجوم ىلاعت هللا ءاجر عم ةرفغملاب ءاعدلاب ٌحاحلإلاف , لاح ّلكبو
 يفو «ءاش ام يب نظيلف 2 يب يدبع ْنَظ دنع انأ» لو ىلاعت هللاو «ةرفغملل

 ۵ (ًاريخ الإ هللاب اونظت الف» : ةياور

 ىلاعت هللا يتأي» : اعوفرم رمع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح نم ىوريو

 :هل لوقيف ع قلخلا عب عيمج نم هباجح يف هّلعجي ىتح بريف ةمايقلا موي نمؤملاب
 تفتلي مث( معن معن : :لوقيف ؟فرعتا ٌفرعتأ اند ابذ ةفرعيف ء[ كتفيحض] أرقا

 يرتس يف تنأ يدبع اي «كيلع سأب ال : ىلاعت هللا لوقيف «ةرسيو ةنمي ٌدبعلا

 بهذا «يريغ كبونذ ىلع ُملطي ٌدحأ ٌمويلا كنيبو ينيب سيل «يقلخ عيمج نم
 :لاق ؟ٌبر ايوه ام :لاق «هب ينتيتأ ام عيمج نم ٍدحاو بفرحب كل اهّترفغ دقف

 . يريغ ٍدحأ نم وفعلا وجرت ال تنك

 2497/١ مكاحلا هححصو ١14(, 4) رازبلاو )٠١١19(. ىلعيوبأو 218/7 دمحأ هاور (۱)

 . يبهذلا هقفاوو

 . ۰-۱4۹4 8 يف امك «طسوألا» يف (۲)

 لاقو «(۱۳۸۷) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۳۲۹/١ دمح أو ("ها/”) يذمرتلا هاور (۴)

 «حتفلا» يف ظفاحلاو ٤4۳/١ مكاحلا هححصو «بيرغ حيحص نسح : يذمرتلا

۱ . 

 .هجيرخت مدقت دقو « حيحص ثيدح )٤(

 وهو «مارهب نب مساقلا هيفو : يمثيهلا لاق .۳۷/۷ «عمجملا» يف امك يناربطلا هاور (ه)

 .هجيرخت مدقت دقو «هريغو يراخبلا هاور « حيحص ثيدحلا لصأو .فيعض
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 ريغ نم هترفغم جري مل ًابنذ بنذأ اذإ دبعلا نأ ةرفغملا بابسأ مظعأ نمف

 حرش يف كلذ ٌركذ قبس دقو «هّريغ اهب ذخأيو َبونذلا رفغي ال هنأ ملعيو هير

 .ثيدحلا .«يسفن ىلع ملظلا فرخ ينا يدابع اي» : ۵رذ يبأ ثيدح

 «يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ٌترفغ « ينتوجرو ينتوعد ام كنإ» : هلوقو

 يفو .هرثكتسأ الو كلذ ينمظاعتي الو ,كاياطخو كبونذ ةرثك ىلع : ينعي

 ال هللا َّنِإف َهَبعُرلا مظعُيلف مكُدحأ اعد اذإ» :لاق ب ّيبنلا نع «حيحصلا»

 .27 (5 يش ُةمظاعتي

 يهف .مظعأو اهنم مظعأ هترفغمو هللا وفع ْنإف تّمْظع نإو دابعلا بونذف
 00 هللا وفع بنج يف ةريغص

 : لوقي لي ّيبنلا ىلإ ءاج الجر نأ رباج نع ”«مكاحلا حيحصا فاز
 ُمَسوُأ كترفغم مهللا :لق» : ةي بنا هل لاقف ءًثالث وأ نيتّرم هابونذاو هابونذاو

 ىذع» : :هل لاق مث ءاهلاقف ع نم ىدنع ىجرأ كتمحرو « يبونذ نم

 اذه يفو .«كل هللا رفغ دقف قد :هل لاقف «داعف ««دع» :هل لاق مث ,داعف

 :(© مهضعب لوقي

 ديا كفا نم ةنلج لاو غ ي ارا
 ٤  2 7و 0 و

 مظعأ  EEرغصي هللا وفع بنج نحف“

 .نورشعلاو عبارلا ثيدحلا وهو )١(

 )٦٠۷(« «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ٤٥۷/۲. دمحأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)

 .(645) نابح نبا هححصو «(۲۹۷۹) ملسمو

 دحاو فرعي ال نمم نويندم مهرخأ نع هتاور ثيدح :مكاحلا لاقو 0445 47/1 (م)

 . يبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو «حرجب مهنم
 . ۲۰٠ص «هناوید» يف امهو «ءیناه نب نسحلا ساون وبأ وه )٤(

°“ 



 : رخ لاقو

 ْمَظعأ ٌكوفَع ناب ٌثملع دّقلف ًةرثك يبو ند تَمْظَع نإ براي
 مرجملا وعديو وجري يذلا نمف ٌنسحُم الإ كوجري ال ناك نإ

 ملص يأ مث كوفع ليمو اجرلا لإ ًةليسو كيلإ يلام
 هيلا كليو توت ذلا ت و نااهل يناثلا ببسلا

 ةياورلا يفو ءاهنم رصبلا هيلإ ىهتنا ام :ليقو . باحسلا وهو ءءامسلا نانع

 مث «ضرألاو ءامسلا نيب ام مكاياطخ تغلب س متاطخأ ول» :ىرخألا

 رش ةياقو يه :ةرفغملاو ءةرفخملا ٌبلط :ٌرافغتسالاو .«مكل رفغل هللا مترفغتسا

 .اهرتس عم بونذلا

 اوُرفغَتساو» : ىلاعت هلوقك هب رمؤي ةراتف ,رافغتسالا ٌركذ نآرقلا يف رثك دقو

 ولو مل مك اورفغتسا نأو» : هلوقو ع8 : ةرقبلا] © ميحر ٌروُفَغ هللا نإ هللا

 .[7 :دوه] #هيلإ

 «[۱۷ :نارمع لآ] «راحسأألاب ن َنيرفغتسملاو» :هلوقك «هلهأ حدمي ةراتو

 اذإ نيدو : هلوقو E تايراذلا] # نو رفغتسُي م راحشألبو» وو

 َبوُنّذلا رفغي ْنَمو مهبونل اورفغتساف هللا اوُركَذ ْمُهَسْفْن اوُمَلَظ وأ ٌةّشِحاَف ولع

 .[١ه :نارمع لا] هللا اإ

 وأ ًاءوُس ْلَمعَي ْنَمو : ىلاعت هلوقك .هرفغتسا نمل رفغی هللا نأ ركذي ةراتو
 ١١١[. :ءاسنلا] «اميحر اروفغ هللا دجَي هللا رفغتسي مث هّسفن ملظي

 نع ةرابع ٍذئنيح ٌرافغتسالا .نوكيف «ةبوتلا ركذب ٌرافغتسالا نرقُي ام ًاريثكو

 بولقلاب بونذلا نع عالقإلا نع ةرابع ةبوتلاو «ناسللاب ةرفغملا بلط

 . حراوجلاو

 18ص ؛هناويد» يف تايبألاو ءًاضيأ ساونوبأ وه )١(
¥ - 



 امو ثيدحلا اذه يف ركذ امك .ةرفغملا هيلع بترُيو ,رافغتسالا درفي ةراتو
 ل نرتقملا ٌرافغتسالا هب ديرأ هنإ :ليق دقف «ههبشأ
 مدع نم «نارمع لآ» ةيا يف ركذي امب ف ةقلطم اهلك ةدرفملا رافغتسالا

 ا ىلع رضي يلوا هيلا نما هرفختسا نمل ةرفغملا اهيف دعو هللا إف نايم لا

 لوق ُدّرجمو «ديقملا اذه ىلع اهلك رافغتسالا يف ةقلطملا ا
 رئاس مكح همكح نوكيف « ءاهب ٌءاعدو ةرفغملل هنم ٌبلط < يل رفغا مهللا : لئاقلا

 رسكنم بلق نع جرخ اذإ اميس ال «هبحاصل رفغو هباجأ هللا ءاش نإف .ءاعدلا

 ا رابدأو راحسألاك ةباجإلا تاعاس ارم عا فداص وأ بنذلاب

 رفغا ٌمهللا : كناسل ُدَوَع ينب اي : هنبال لاق هنأ مالسلا هيلع نامقل نع ىورُيو
 .لئاس اهيف دري ال تاعاس هلل ناف . يل

 يفو «مكدئاوم ىلعو « مكتويب يف رافغتسالا نم اورثكأ :نسحلا لاقو
 لزنت ىتم نوردت ام مكنإف متنُك امنيأ مكسلاجم يفو «مکقاوسأ يفو «مكقرط
 . ةرفغملا

 ةريره يبأ ثيدح نم ©20(نظلا نسح» باتك يف ايندلا يبا نبا جرصخو
 ملعأل ينإ :لاقف .موجنلا ىلإو ءامسلا ىلإ رظن ذإ يتلتسم لجر امنيبا : ًاعوفرم
 e يل رفغا مهللا ءاقلاخ ابر كل نأ

 عمجف ءةيربلا ىلإ جرخف ,تائيسلا لمعي لجر ناك :لاق قروم نعو
 اذه 5 :لاقف «يبونذ يل رفغا بر :لاقف .ًايقلتسم هيلع عجطضاف ايار

 . هل رفغف يع ارال نأ ٌفرعيل

 )١( هتاور دحأ يدعسلا حيجن نب رفعج نب هللا دبع فعضل فيعض هدانسإو «(۱۰۷) مقرب .
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 .©)هل رفغف تام مث ,كنارفغ ٌمهللا ,كنارفُع ٌمهللا ,كتارفُع

 ادبع نأ» : ي ّيبنلا نع (ةريره ىبأ نع (نيحيحصلا» ىف ام اذهل دهشيو

 هل نأ يدبع ْملَع : ىلاعت هللا لاق , یل رفغاف ًابنذ تبنذأ بر :لاقف ءًابنذ بنذأ

 دق» : ةثلاثلا يف لاق هنأ : ملسمل ةياور يفو «نييرخأ نيترم لوألا لثم ركذف «رخا

 بنذأ امَّلك لاحلا هذه ىلع مادام : ىنعملاو .” «ءاشام لمعيلف «يدبعل ٌترفغ
 ثيدح يف اذهلو ,رارصإلا مدعب نورقملا ٌرافغتسالا هدارم َّنأ رهاظلاو .رفغتسا

 مويلا يف داع نإو رفغتسا نم ّرصأ ام» :لاق هلك ّيبنلا نع « قيدصلا ركب يبأ

 . يذمرتلاو دواد وبأ هجّرخ «ةرم نيعبس

 ءاش نإ دّرجم ءاعُد وهف «بنذلا ىلع بلقلا رارصإ عم ناسللا ٌرافغتسا اّمأو

 .هّدر ءاش نإو «هباجأ هللا

 هللا دبع ثيدح نم «دنسملا» ىفو «ةباجإلا نم اعنام رارصإلا نوكي دقو

 . «نوملعي مهو اولعف ام ىلع نورصي َنيذلل ليو» :اعوفرم ورمع نب

ES o ٠. 
- 

 هعفرو “«هبرب ءىزهتسملاك هيلع ميقم وهو بنذ نم رفغتسملاو هل بنذ ال

 )١( «ةيلحلا» يف ربخلا ٦/1۸ .

 .015ص هجيرخت مدقت (1)

 .بيرغ :لاقو .(089) يذمرتلاو )٠١۱٤(« دوادوبأ هاور (۴)
 يف بيطخلاو )۳۸١( «درفملا بدألا» يف يراخبلا ًاضيأ هاورو )4( 158/7 5١99.

 ير بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هدانسإ دوجو ۲٠١/۸-۲٦٦ «دادغب خيرات»

 . ۱۱۲/۱ «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هنسحو ۳

 ركاسع نباو يطويسلل «ريبكلا عماجلا» يف امك «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا ًاضيأ هاورو (ه)
 = . ۲/۲٣٣/۱۰١ «هخيرات» يف
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 . فوقوم هّلعلو ءٌركنم

 1 ىلع ميقم لجر : مهنم ركذف .مهل ٌباجتسُي ال ةثالث : كاحضلا لاق

 : ٌبرلا لوقيف ,ةنالف نم ٌتبصأ ام يل رفغا زر: لاق هوش ىضق املك یز

 لجرو «كل رفغأ ال ينإف ءاهيلع ًاميقم تمد ام امأف كل رفغأو ءاهنع لّوحت
 لوقيف «نالف لام نم لكآ ام يل رفغا بر :لوقيف .هلهأ یری موق لام هدنع
 . كل رفغأ الف .مهيلإ درت مل ام امأو «كل رفغأو .مهلام مهيلإ در : ىلاعت

 رفغا مهلا : هلوقك وهف «هترفغم ٌبلطأ :هانعم .هللا رفغتسأ :لئاقلا لوقو

 هللا حدم امك ءرارصإلا مدع نراق اموه :ةرفغملل ُبجوملا ماتلا ٌرافغتسالاف « يل

 هرافغتسا ةرمث نكي مل نم :نيفراعلا ضعب لاق «ةرفغملا مهدعوو ,هلهأ

 اذه انٌرافغتسا :لوقي مهضعب ناكو .هرافغتسا يف بذاك وهف «هتبوت حيحصت
 : مهضعب ُلوقي كلذ يفو «ريثك رافغتسا ىلإ جاتحي

 اهات تلات ترا طل نع. فا رفا شا أ
 اهارجُم هللا دنع بنّذلاب ٌتْدَدَس دقو ءاعّدلا تاباجإ دع فكر

 نإو «حوصن ٌةبوت ذئنيح وهو ءرارصإلا كرت هب نرتقا ام رافغتسالا لضفأف
 ا a ٍعادوهف «هبلقب علقم ريغ وهو هللا رفغتسأ : هناسلب لاق

 نالا لاقت افا ل مهللا
 نوكت ال َةبوُتلا نإف ءٌنح اذهو «سانلا ضعب هدقتعي امك «ةبوتب سيل هن أ هدارمف

 .رارصإلا

 :ناتلاح هلف هيلإ ٌبوتأو هللا رفغتسأ : لاق نإو

 لاقو «ملظم هدانسإ : يبهذلا لاق VY/Y: «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق =

 يف لاقو ‹ هفقو هبشألا : يرذنملا لاقو «فرعي ال نم هيفو .فيعض هدنس : يواخسلا

 . فوقوم .خلإ «. .رفغتسملاو» : هلوق نأ حجارلا :«حتفلا»
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 0 يف بذاك اذهف .ةيصعملا ىلع هيلقب اصب نأ :امهاذخل

 زي وهو نا هاا فر نأ هل ُروجي الف «بئات ٌريغ هنأل «هيلإ بوتأو»

 ْ تنتاك

 : هلوق زاوج يف سانلا فلتخاف « هبلقب ةيصعملا نع ًاعلقم نوكي نأ : ةيناثلاو

 0 ا ءهيلإ بوتأو

 نكلو ءابنذو ةبذك «هيلإ بوتأو» لوقا روک : ميثخ نب عيبرلا لاقو «يواحطلا
 دق اذهو ىلع بّتف كرفغتسأ ينإ ٌمهللا :لوقي وأ لع ْبت مهللا :لقيل
 يف لوقي ةقوس نب دمحم ناكو .هبشأ هلاحب وهو هبلقب علقي مل نم ىلع لمحي
 ةبوت هلأسأو مويقلا ّيحلا وه الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ :هرافغتسا

 اضن

 رفغتسأ :لوقي نأ بذكلا نم ءرملا بسحب :لاق هنأ ةفيذح نع يورو

 هيلع ظيغتف «هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ :لوقي الجر ٌفّرطم عمسو .دوعي مث هللا
 .لعفت ال كلعل :لاقو

 َحوصنلا ةبوتلا نأل «هيلإ بوتأو :لوقي نأ هرك امّنِإ هنأ ىلع لدي هرهاظ اذهو

 . «هيلإ بوتأ » : هلوق يف ًابذاك ناك .هيلإ داع ىتمف ءأدبأ بنذلا ىلإ دوعي ال نأ

 E a هللا دهاع نّمع يظرقلا بعك نب دمحم لبس كلذكو

 حجرو «هؤاضق هيف ذفني ال نأ هللا ىلع ىّلأتي ؟ًامثإ هنم مظعأ نم :لاقف «أدبأ

 . كلذ وحن ةنييُع نب نايفس نع يورو يزوجلا نبا جرفلا وبأ اذه يف هلوق

 َدهاعُي نأو هللا ىلإ ُبوتأ :بئاتلا لوقي نأ زاوج ىلع ءاملعلا روهمجو
 وهف «هيلع ٌبجاو كلذ ىلع مزعلا نِإف « ةيصعملا ىلإ دوعي ال نأ ىلع هر ُدبعلا
 مويلا يف داعولو ءرفغتسا نم ٌرصأ ام» :لاق اذهلو «لاحلا يف هيلع مزع امب ربخم
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 ام لمعيلف . يدبعل تدفع دقو :بنذلل دواعملا ىف لاقو . )(ةرم نيعبس

 عطقو .2(كيلإ بوتأو مهللا كرفغتسأ» : سلجملا ةرافك ثيدح يفو .(«ءاش

 بوتأو هللا رفختسأ :لاقف ««هيلإ بتو هللا رفغتسا» : هل لاق مث .ًاقراس لي ٌنبنلا

 . (©دواد وبأ هجرخ (هيلع بت مهللا» :لاقف ءهيلإ

 «هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ» هلوق ىلع ةدايزلا فلسلا نم ةعامج ٌبحتساو

 اي :هل لاقف ءهيلإ بوتأو هللا رفغتسأ :لوقي الجر عمس هنأ رمع نع يوُرف

 .اروشن الو ةايح الو اتوم الو اعفن الو ارض هسفنل كلمي ال نم ةبوت : لق « قيمح

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ :لوقيأ :رافغتسالا نع ٌيعازوألا لئسو

 يل رفغا بر :لوقي نكلو «نسحل اذه نإ :لاقف .هيلإ بوتو مويقلا ّيحلا
 .رافغتسالا متي ىتح

 فارتعالاب ينثي مث هّبر ىلع ءانشلاب ُدبعلا أدبي نأ :رافغتسالا عاونأ لضفأو

 : لاق ءب ّيبنلا نع سوأ نب داَّدش ثيدح يف امك ةرفغملا هللا لأسي مث «هبنذب

 انأو ينتقلخ «تنأ الإ هلإ ال ير تنأ ٌمهللا :ٌدبعلا لوقي نأ رافغتسالا ُدّيس»

 ةوبأ عصام رش م ا «تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انأو «كدبع

 .ركب يبأ ثيدح نم ًابيرق هجيرخت مدقت (۱)

 .ةريره يبأ ثيدح نم هجيرخت مدقت (۲)

 مكاحلاو «(0944) نابح نبا هححصو )۳٤۳۴(. يذمرتلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۳)
 «(4489) دواد وبا يملسألا ةزرب يبأ ثيدح نم هاورو «يبهذلا هقفاوو .. 0

 مكاحلا هححصو «(4؟5) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو .۲۸۳/۲ يمرادلاو

۱ . 

 هجام نباو 1۷/۸ يئاسنلا ًاضيأ هاورو «يموزخملا ةيمأ يبأ ثيدح نم )٤۳۸۰( مقرب )٤(

 .فيعض هدانسإو )۲٥۹۷(«
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 هجرخ «تنأ الإ ٌبونذلا ٌرفغي ال هنإف « ىل رفغاف « ىبنذب ٌءوبأو « ىلع كتمعنب كل
 . ©2يراخبلا

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نأ ورمع نب هللا دبع نع «نيحيحصلا» ىفو

 رْثإ مهلا :لق» :لاق «يتالص يف هب وعدأ ًءاعد ينمّلع هللا ٌلوسر اي :لاق

 ,كدنع نم ٌةرفخم يل رفغاف ّتنأ الإ ٍبونّذلا ٌرفخي الو ءًريثك ًاملظ يسفن ٌثملظ
 . 2(ميحرلا روفغلا تنأ كّنِإ ينمحراو

 ّيحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا ٌرفغتسأ» :ٌدبعلا لوقي نأ رافغتسالا عاونأ نمو

 نم رف ناک نإو هل رفُع «هلاق نم نأ ب ّيبنلا نع يوُر دقو .«هيلإ بوتأو مويقلا
 . 2يذمرتلاو دواد وبأ هجرخ ؛فحزلا

 :تلق :لاق ءٌثرآلا نب باّبَح نع ,يئاسنلل 9«ةليللاو مويلا» باتك يفو
 كنإ ءانيلع بيو انمحراو انل رفغا مهللا : لق» : لاق ؟رفغتسن فيك «هللا لوسر اي

 : لومي نأ رثكأ ًادحأ تيأر ام :لاق «ةريره يبأ نع هيفو ««ميحرلا ُباّوتلا تنأ
 . لكي هللا لوسر نم هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ

 مويلا لمع» يفو 2714/8 «ننسلا» يف يئاسنلا هاورو «(1۳۲۳)و (5:5) مقرب )١(

 .(477)و (۹۳۲) نابح نباو ۰۱۲۲/٤ دمحأو «(۳۳۹۳) يذمرتلاو )١9(.« «ةليللاو

 )٠٠۳١(« يذمرتلاو ءالو 4/١ دمحأو )۲۷٠٠١(. ملسمو )۸۳٤(« يراخبلا هاور (۲)

 )۱۹۷٩(. نابح نبا هححصو 2 ("878) هجام نباو ,8/7 يئاسنلاو

 :لاقو )۳١۷۷(« يذمرتلاو )١8117(.« دواد وبأ هلك ا نار ديز ثيدح نم هاور (۳)

 ظفاحلا هدانسإ دوج دقف كلذ عمو «نابح نبا ٌرِيغ هقثوي مل «راسي نب لالب هيفو «بیرغ
 . ٤۷١١/۲ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا

 . يبهذلا هقفاوو هححصو 28١١/1١ مكاحلا دنع دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو

 . فيعض هدانسإو (۳۷۴) «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نبا هنعو «(411) مقرب (4)

 . 0١4 ص هجيرخت مدقت (6)
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 يف دي هللا .لوسرل ُدعَنل انك نإ :لاق قمع نبا نع اا نسلاو و

 ثاؤتلا تن ْكْنِإ هادم يل رفغا وز :لوقي ةرم ةئم دحاولا سلجملا

 .©عروفغلا

 ينإ هللاو» :لاق كك ّيبنلا نع ةريره يبأ نع «يراخبلا حيحص)» يفو

 9 «ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل

 ناعم هنإ) :لاق لكي ّيبنلا نع رع « ينزملا ٌرغألا نع «ملسم جز يفو

 . 0 (ةرم ةئم مويلا يف هللا رفغتسأل ينإو « يبلق ىلع

 إو ناسللا بَ نإ هللا لوسر اي :ُتلق 0 ةفيذح نع «دنسملا» يفو

 مويلا يف هللا رفغتسأل ينإ رافغتسالا نم تنأ ني :لاقف < يلهأ ىلع كلذ ةماع

 . (ةرم ةئم ةليللاو

 رثكأ نم» :لاق ءب ّيبنلا نع «نسابع نبا. نع“ ” (دواد يبا ننس» يفو

 د ياو

 . ٤۱٩ص مدقت (۱)

 . ۱۳ص هجيرخت مدقت (۲)

 . ۱۳٩ص مدقت (۳)

 )٤( هجيرخت مدقت ص1١ 68 .

 يناربطلاو «(۳۸۱۹) هجام نبا دنع وه اذكو . . . مزل نم» : ظفلب )١1514( مقرب (ه)

 نم» : ظفلب هاورو .لوهجم وهو «بعصم نب مكحلا هيفو )٠١578(« «ريبكلا» يف

 مكاحلا هححصو «(4857) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو 2758/1١ دمحأ « . .رثكأ

 «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هفعض اذكو ءةلاهج هيف مكحلا : هلوقب يبهذلا هدرو «؛ 4

(194175). 
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' 9 3 : 9 
 ىلع كلذو «ةرم فلأ موي لك هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ىنإ :ةزيره وبأ لاق

 أ يتيد ردق

 0 ريدك ًارافغتسا ةه ىف ةو نمل نيوط : ةشئاعةلاقو

 .ريثك رافغتسا نم هيلإ ٌبحأ راج نم هربق يف ٌدبع رواج ام :لاهنملا وبأ لاق

 نإ» : ًاعوفرم رذ يبأ ثيدح نم انيورو ءرافغتساللا بونذلا ء ءاودف ةلمجلابو

 . © «رافغتسالا بونذلا ءاود نإو عاود ءاد لكل

 :مكؤاد امأف ,مكئاودو مكئاد ىلع ىلدب نارقلا اذه نإ :ةداتق لاق
 معو 4 0

 ءاكبلا نيبنذملا لوعم امنإ :مهضعب لاق .رافغتسالاف : مكؤاود امأو .بونذلاف

 ةن بذ لكل هللا ترتفع دق انذ نوعيراو تحيل : يسيقلا حاير لاق
 , (5 رم فلأ

 لز نيثالثو اتس زواجت ال هئالز اذإف و نمي يضعن او
 م

 ةعكر لك يف متخ .ةعكر فل أ ةر لكل ىّلصو «ةرم فلا ةئم ةلز لكل هللا رفغتساف

 ىلع انأو ءاهب ينذخأي نأ ن ةرطس نأ ريغ یا ا كلذ عمو : لاق ةمتخ اهنم

 )١( «ةيلحلا» ۳۸۳/۱ .

 ) )۲«ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاور ٠١/١۹ «ناهبصأ رابخأ» يفو  ۳۳١/١بيطخلا هنعو

 «هخيرات» يف 9/١١١ .ًاعوفرم ةشئاع نع

 هجام نبا هاورو ) .)78١4ثيدح نم (458) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو

 ةقرو «دئاوزلا» يف يريصوبلا لاق امك حيحص هدانسإو .ًاعوفرم رسب نب هللا دبع : ۲۳۷ .

 «بيهرتلاو بيغرتلا» ىف يرذنملا ظفاحلا هححصو 558/7 .

 ) )6يبهذلا هقفاوو هححصو «ًافوقوم رذ يبأ نع 747/4 مكاحلا هاور .

 )٤( «ةيلحلا» 1١95/5. ۰
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 .ةبوتلا لوبق نم رطخ

 هيد لاا وم لاا 0 رف رتب ةقاطتعا ناز نو
 ءاوبنذت مل مكنإ :لوقيو «رافغتسالا نايبصلا نم بلطي رمع ناكو .رافغتسالا

 ىلع نمؤيف «ةريرُه يبأل رفغا ٌمهللا :اولوق : باتكلا ناملغل لوقي ةريره وبأ ناكو
 . مهئاعد

 نيكسملا فوطي امك باوبألا ىلع فوطي ٌلجر ناك ول : ينزملا ٌركب لاق

 . لعفي نأ هلون ناكل « يل اورفغتسا :لوقي

 ملع امم هللا رفغتسيلف « ءاصحإلاو علا تتاف ىتح هتائيسو هبونذ ترثك نمو

 ًاعيمج هللا ْمِهْنَعِبَي موي : ياام" امك عواصم او وحلا لك راع عدلا رتل

 نب دادش ثيدح يفو ٦[« :ةلداجملا] # هوسنو تلا احا اودع اهب 3

 «ملعت ام رش ْنِم كب ذوعأو .مَلعَت ام ريخ نم كلأسأ» : للك يتلا نع « سو
 : مهضعب لوقي اذه يفو .©7«بويغلا ُمالع تنأ كْنِإ «ملعت امل كرفغتسأو

 eS GS 6 ع
 ا ن ا كتعأ

 اننا كك امع CE ,للر نم ناك امم هللا ٌرِفْعَتْشاف

 هللا هن اسمع یت نمل یبرط هنتر هيف تنسخ نجعل يسبوط

 نمف .مظعألا ٌببسلا وهو «ٌديحوتلا :ةرفغملا بابسأ نم ثلاثلا ببسلا

 : ىلاعت لاق «ةرفغملا تابا مظعأب یت أ دقف «هب ءاج نمو «ةرفغملا قف «هدقف

 نمف ٤۸[ :ءاسنلا] «ُءاشَي نمل كلذ نود ام ٌرفخَيو هب كرش نأ رفعي ال هللا نإ

 مكاحلاو ء(٤۱۹۷) نابح نبا هححصو )۳٤۰۷(. يذمرتلاو ٠۲١/۱ دمحأ هاور )١(

 . يبهذلا هقفاوو ۰0۰۸/۱
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 هللا هيقل ءاياطخ  اهألم براقُي ام وأ اهؤلم وهو ضرألا بارقب ديحوتلا عم ءاج

 هذخأ ءاش نإو .هل رفع ءاش نإف ؛ لجو رع هللا ةئيشم عم اذه نكل «ةرفغم اهبارُقب

 . ةنجلا لخدي مث ” ءاهنم جرخي لب «رانلا يف دّلخُي ال نأ هتبقاع ناك مث «هبونذب

 ااف ال ,رافكلا ىقلُي امك رانلا يف ىقلُي ال دحخوملا : مهضعب لاق

 هصالخإو دبعلا ٌديحوت َلُمك نإف ءرافكلا ىقبي امك اهيف ىقبي الو «رافكلا ىقلَي

 «توملا دنع هناسلو هبلقب وأ «هحراوجو هناسلو هبلقب اهّلك هطورشب ماقو هيف هلل

 . ةيلكلاب رانا لوخد نم هعنمو E كلذ ٌبجوأ

 اميظعتو ًةبحم هللا ىوس ام لك هنم تجرخأ ٠ هلق ديحوتلا ةملكب ققحت نمف

 ولو اهلك ءاباظعو غ الكوتو ًءاجرو «ةيشخو ءةباهمو ًالالجإو

 تائيسلا ليدبت يف هركذ قبس امك «تانسح اهتبلق امبرو ءرحبلا دبز لثم تناك

 ,لابج ىلع اهنم ةّرذ عضو ولف ُمظعألا ٌريسكإلا وه ديحوتلا اذه نإف «تانسح

 نع «ءىناه مأ نع «هريغو «دنسملا» يف امك تانسح اهبلقل ءاياطخلاو بونذلا

 ."”«لمع اهقبسي الو ءابنذ كرتت ال هللا الإ هلإ ال» :لاق ىك يبنلا

 لاق كك ّيبنلا نأ تماصلا نب ةدابعو «سوأ نب داّدش نع« (دنسملا» يفو

 عضو مث «ةعاس انيديأ انعفرف ««هللا الإ هلإ ال : اولوقو ,مكيديأ اوُعفرا» : هباحصأل
 ينترمأو .ةملكلا هذهب ينتثعب ٌمهللا هلل ٌدمحلا» :لاق مث هدي لك هللا لوسر

 نإف ءاورشبأ» :لاق مث ««داعيملا ُفلخت ال كنإو ءاهيلع ةّنجلا ينتدعوو ءاهب

 . «مكل رفغ دق هللا

 هاورو «فیعض وهو «روظنم نب ايركز هدنس يفو ء(۳۷۹۷) هجام نبا ظفللا اذهب هاور (۱)

 ««لمعلا هقبسي الو ًابنذ رذت ال ءةرم ةئم هللا الإ هلإ ال : يلوقو» : ظفلب 475/5 دمحأ

 . لوهجم وهو «ةزجو ىلوم حلاصو «فيعض وهو «يدنسلا رشعم وبأ هدنس يفو

 يف يرذنملا ظفاحلا هنسحو ء(۷۱۹۳) يناربطلاو ء(١٠) رازبلا ًاضيأ هاورو )٠( ۱۲١/٤

 . نوقثوم هلاجرو : يمثيهلا لاقو « ٤٠١/۲ «بيهرتلاو بيغرتلا»
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 ,حايرلا هورذت ًادامر راصف ءاهرانب هتقرحأ ايندلا ىلإ نكر نم : يلبشلا لاق
 ىلإ نكر نمو «هب عفتني رمحأ أ ًابهذ راصف ءاهرونب هتقرحأ 0 ىلإ نكر نمو
 .()هل ةميق ال ارهوج ناصف دولا روت : هقرحأ ءمللا

 ٌرهطف لجو رع ٌّبرلا ىوس ام لَك هنم تقرحأ بلقلاب ةبحملا ران تقلع اذإ
 . يضرأ الو يئامس ينعسو ام» : ديحوتلل ا حلصو «رايغألا نم ذئنيح ٌبلقلا

 .©7«نمؤملا يدبع ٌبلق ينعسو نكلو

 يقيرح او ىوهلا يف يقيرح اًوَف يقيرب مهيلإ قوشلا ينص
 يا تك ياي اوذخف رحب جل يف بلا اس

 قيثو قع لك يم لح يفاغش يف مكب يدنع لح
 نحنو «باتكلا اذه يف ثيداحألا نم هللا همحر خيشلا هركذ ام رخا اذهف

 عاونأل ةعماجلا ثيداحألا نم اثيدح نيسمخلا ةمتت ركذن هتئيشمو هللا نوعب

 . باوصلل قفوملا هللاو .باتكلا لوأ يف اهب دوعوملا بادآلاو مكحلاو مولعلا

 .هنمث ردقي ال ينعي )١(

 ےس . هيلع مالكلا مدقت دقو ‹ عوضوم (۲)
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 نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 ضئارفلا اوقحلأ» : كي هللا ٌلوسر لاق : لاق امُهْنَع هلا يضر سابع نبأ نع
 . ملسمو يراخبلا هجّرخ . "0 ِركَذ ,لجر ىلوالف «ضفئارفلا تقبأ امف « اهلهأب

 هللا همحر خيشلا نأ نيعبرألا هذه حارش ل معز يذلا ثيدحلا اذه

 نم هاجّرخ ثيدحلا اذهو ءاهل عماجو ثيراوملا ماكحأ ىلع لمتشم هنإف «هلفغأ

 «سابع نبا نع «هيبأ نع «سوواط نبا نع .مساقلا نب حورو «بيهو ةياور

 دقو .ًاضيأ سوواط نبا نع «بويأ نب ىبحيو «رمعم ةياور نم ملسم هجرخو

 السرم هيبأ نع سوواط نبا نع مهريغو جيرج نباو «ةنيبع ٰنباو « يروثلا هاور

 .(9هلاسرإ ٌيئاسنلا حجنرو 5 نبا ركذ ليغ قف

 : «اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : هلوق ىنعم يف ءاملعلا فلتخا دقو

 «ىلاعت هللا باتك يف ةردقملا ضورفلا ضئارفلاب ٌدارملا : ةفئاط تلاقف

 هذه دعب يقب امف .مهل هللا اهاّمس نمل ةردقملا ضورفلا اوطعأ :دارملاو

 اذه :لاقي امك ,ٌبرقألا : ىلؤألاب دارملاو «لاجرلا ىلوأ هقحتسيف «ضورفلا

 مامت رظناو «(50378) نابح نبا هححصو )١1516(. ملسمو «(1۷۳۲) يراخبلا هاور )١(

 امك «ىربكلا» نم ضئارفلا يف يئاسنلاو «(؟588) «ننسلا» يف روصنم نب ديعس هاور (۲)

 ‹يروثلا قيرط نم ۳۹۰ / ٤ «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ٠١/١ «ةفحتلا» يف

 . باوصلاب هبشأ يروثلا ثيدح نأك : يئاسنلا لاقو «ًالسرم هيبأ نع «سوواط نبا نع

 .لسرم هيبأ نع سوواط نبا نع يروثلاو رمعم قيرط نم ۳۹۰ / ٤ يواحطلا هاورو
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 يقابلا ٌقحتسيف «تابصعلا ٌبرقأ وه لاجرلا ٌبرقأف ؛هنم برقي : يأ ءاذه يلي
 .دمحأ مامإلا مهنم «ةمئألا نم ةعامج ثيدحلا رسف ىنعملا اذهبو «بيصعتلاب

 عمتجا اذإف ءاذه ىلعو .روصنم نب قاحسإ امهنع هلقن 00 نب قاحسإو

 تنبلا فصن دعب يقابلا نيك نأ ىغبنيف يغبنيف «خا أ نباو أ مع نبا وأ وأ معو ٌتخأو تنب

 سانلا نر «ثيدحلا اذهب كس ناكو « سابع نبا لف اذهو «ةبصعلا

 اضيأ هلوق ىلإ ةيرهاظلا تبهذو ءهفالخ ىلع مهلك

 مل نإو «ىلوأ ا ءًةبصع تخألاو تنبلا عم ناك اذإ :قاحسإ لاقو
 ٌتنبلا :لاق هنأ دوعسم نبا نع ىكُحو ,ىقابلا اهل تخألاف ٌدحأ امهعم نكي
 .دوعسم نبا نع حصي ال :لاقو ءاذه مهضعب درو ةع 4 غ

 مهنم «لضف ام اهل ةبصع تنبلا عم تخألا نأ ىلإ ءاملعلا ٌروهمج بهذو

 رئاس مهعباتو « لبج نب داعمو «دوعسم نباو «ديزو «ةشئاعو « ٌيلعو «رمع

 . ءاملعلا

 ةنبا نع سوواط َنبا تلاس :. جيرج نبا انربخأ .“قازرلا دبع وزو

 ًائيش اهيف ةا ّيبنلا نع لجر نع «سابع نبا نع ركذي يبأ ناك : : لاقف «تخأو

 اهيف لوقي الو هينا أ ناكو : لاق ءلجرلا كلب ىضري ال سوواط ناكو

 اذه وه سوواط دارم نأ - لغأ هللاو  رهاظلاو .اهنع لاش ناك دقو «ًائيش

 ثاريم يف يب ّيبنلا نع حيرص صن هدنع نكي مل سابع نبا نإف «ثيدحلا
 .ثيدحلا اذه مومع لثمب كسمتي ناك امنإ :تننلا عم تخألا

 سابع ٌنباف «هاضری ال هنأو لجر نع هاور سابع َنبا نأ سوواط هركذ امو
 م ۶

 « مهنع هللا يضر دق لودع مهلك ةباحصلاو « ةباحصلا نع ثيدحلل هتاياور رثكأ

 )١( مقر )۱۹۰۳۸( .
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 . سوواط اضر مدعب كلذ دعب ةربع الف , مهيلع ىنثأو

 « ليبحرش 3 ٍليزُه نع يدوألا سيق يبأ نع “”«يراخبلا حيحص» يفو

 «مأو بأل ِتحخأو «نبا ةنباو ٍةنبا نع هلأسف «ىسوم يبأ ىلإ لجر ءاج :لاق .
 نبا ىتأف ل اود نبا تئاو يقب ام تخأللو ,ٌفصنلا ةنبالل :لاقف

 اهيف يضقأ نيدتهملا نم انأ امو ًاذإ تللض دقل :لاقف هل كلذ ركذف ,دوعسم

 امو «نيثلثلا ةلمكت سدّسلا نبالا ةنبالو ءٌفصنلا ةنبالل : هلي هللا لوسر ءاضقب

 ال :لاقف «دوعسم نبا لوقب هانربخأف « ىسوم ابأ انيتأف :لاق ,تخأللف «ىقب

 . مكيف ربحلا اذه مانا را

 ىضق :لاق «ديزي نب دوسألا نع « ميهاربإ نع «شمعألا نع ًاضيأ هيفو
 ‹«تخألل فصنلاو «ةنبالل فصنلا لك هللا لوسر دهع ىلع لبج ُنِب داعم انيف

 نم ”دوادوبأ هجّرخو ."2هركذي ملف لكي هللا لوسر دهع ٌركذ شمعألا كرت وت

 . يح ذئموي ةا هللا ينو : هيف دازو «دوسألا نع رخآ هجو

 ةلالكلا يف مكتفي هللا: لق : لج رع هلا لقت هلوقلا سابع نبأ لذا

 ناكو [1 :ءاسنلا] كرت ام ٌفضن اهّلَف تأ هلو دلو هَل َسَْل كلَ كرما نإ

 مدع عم الإ فصنلا اهل لعجي مل هللا نأ ينعي !؟هللا مأ ملعأ متنأأ :لوقي

 . ”تنبلا وهو دلولا عم فصنلا اهل نولعجت متنأو «دلولا

 ؛كلذ فالخ ىلع ةيآلا هذه يف َةلالد الو ,روهمجلاو رمع لوق ٌباوصلاو
 لولا مدعب طورشم اذهو «ضرفلاب كرت ام ٌفصن اهّلَفط : هلوقب دارملا نأل

 . WY) مقر )١(

 )50/51١(. يراخبلا (۲)

 .(75897) «ننسلا» ىف (۳)

 مكاحلا هححصو ۲۴۴/١ يقهيبلا هقيرط نمو ء(۲۳١۱۹) قازرلا دبع هاور ,حيحص (4)

 ٤ /  ۹يبهذلا هقفاوو .
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 : ءاسنلا] كرت امم ناثلثلا امُهَّل نيا اتناك نإ :هدعب لاق اذهلو «ةيلكلاب
 دلولا دوجو مدع 3 فلا لات امنإ ةدحاولا ا «ضرفلاب ينعي 5

 دوجو مدع عم نيثلثلا EE امْنِإ ًادعاصف ناتخالا كلذكو « ىثنألاو ركذلا

 ةوخإلا ىلع ُمّدقم وهف ًاركذ ناك نإف دلو كانه ناك نإف «ىثنألاو ركذلا دلولا

 5 يقابلاف « ىش لب ءٌركذ دلو كانه نكي مل نإو «مهثانإو مهروكذ اللطف

 ءاهوخأ اهطقسُي ال تحألا تناك اذإف ,قافتالاب هتخأ عم ألا هقحتسي اهضرف

 ةبصعلا نكي مل اذإو ؟هنباو معلاك تابصعلا نم هنم ُدعبأ وه نم اهطقسُي فيكف
 وس لا تعا و عشا

 نأ اهموهفم سيل ٌّقح اذهو « ضرفلاب ُفصنلا ٍتخالل َنوكي نأ عنمي ر دلولا

 E SS تلا قست تعال
 2-5 ت

 نإ م8

 هير ملام اا 535 نأ 0 عنمي ال آلا دلولا

 وللا نا انكف علك ها كارم خألا روحي نأ عنمي ىثنألا دلولا دوجو امنإو

 ءاهئاريم نع لضافلا هعنمي مل « ىثنأ ناك نإو «ثاريملا نم خألا عنم ءاركذ ناك

 ثاريملا تخألا عم ًاركذ ناك نإ دلولا كلذكف «ثاريملا ةزايح هعنم نإو

 نأ اهعنمت ملو «فصنلا اهل ضرفي نأ تخألا تعنم « ىثنأ ناك نإو «ةّيلكلاب

 . ملعأ هللاو اهضرف نع لضف ام ذخأت
 دارملا نإ :ليق دقف ««ركذ لجر ىلوألف «ضئارفلا تقبأ امف» : هلوق امأو

 ؛ رقلا ةنصعلا ا ةبصعلا هب

 ف ةبصعلا ناك اذإ ىثنألاو ركذلا هيف كرتشي ضورفلا دعب يقابلا نأ ليلدب

 .هيلع ٌلادلا صنلاب تببلا عم ٌتخألا كلذكف «قافتالاب ةوخإلاو دالوألاك

 ةقتعملا هنم صخُي كلذكو «قافتالاب روصلا هذه هنم صخي هنإف ااو

 . صنلاب تنبلا عم تخألا ةروص هنم صختف «قافتالاب ةمعنلا ةالوم
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 هقحتسي ام «اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : هلوقب دارملا :نورخآ ةفئاط تلاقو

 دارملاو ,مهل أرط بيصعتب وأ نيضرفب هوذخأ ٌءاوس «ةلمجلا يف ضورفلا ووذ
 ا ا طفلا «ركذ لجر ىلوألف « يقب امف» : هلوقب

 ضئارفلا لهأ َنيب لاملا اومسقا» :وهو «رخآ ظفلب ثيدحلا يوُر دق هنأ هيلع

 نم يجوب ضورفلا لهآ ْنِم ناك نم لک كلذ يف لخدف ,«هللا باتك ىلع
 وه اهبصع اذإ اهمع نبا وأ ءاهيخأ عم تخألا هذخأت امف ءاذه ىلعو «هوجولا

 هذخأت ام كلذكف «ةلمجلا يف ضئارفلا لهأ ْنِم اهنأل ؛ةمسقلا هذه يف ٌلخاد

 .تنبلا عم تحألا

 ضئارفلا اوقحلأ» :هلوق يف ضئارفلا لهأب دارملا :ىرخأ ةقرف تلاقو

 هباتك يف هللا امكن نم ةلمج «ضئارفلا 1 نيب لاملا اومسقا» : هلوقو ««اهلهأب

 ءةثرولا هذخأي ام ّلك نف « مهلك تابصعلاو ضورفلا يوذ نم ثيراوملا لهأ نم

 ثاريم ركذ دعب لاق امك «ردقم رغ و ًاردقم ناك ءاوس , مهل هللا هضرف ضرف وهف
 « ةبصعو ضرف وذ مهيفو ا :ءاسنلا] «هللا نم ةضيرفإ : دالوألاو نيدلاولا

 درت امم ٌبيصن ءاسنلأو َنوُبرقألاو نادلاولا كرت امم ٌبيصن ,لاجرللو : لاق امكو

 للمشي اذهو «[۷ :ءاسنلا] 4ًاًضورفَم ًابيص رك وأ هم لف امم َنوبرقألاو نادلاولا

 ىلع اهلهأ نيب ضئارفلا اومسقا» : هّلوق كلذكف «ضورففلا يوذو تابصعلا
 « هللا باتك يف ام ىلع تابصعلاو ضورفلا يوذ نيب هتمسق لمشي «هللا باتك

 َنِم روكذلا ٌبرقأ لضافلاب صتخيف «ءيش هنم لصف مث كلذ ىلع مسق ناف
 نم هللا هامس نم نيب هتمسقب حيرصت هللا باتك يف دَجوُي مل نإ كلذكو «ةثرولا

 . مهنم ركذ لجر ىّلوأل لاملا ٍذئنيح نوكيف «ةئرولا

 نيب هللا باتك يف ةروكذملا ثيراوملا ةمسق ةيفيكل ُنّيبم ثيدحلا اذهف

 يأ هب رع SS © ايام

 ةيقب ثيروت ةيفيكل ًاضيأ ٌنّيبمو «مهماسقأو ةثرولا كئلوأ لاوحأ نم نارقلا
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 نعل خلا اذه ض اذإف «نارقلا يف مي حرصي مل نيذلا تابصعلا

 ضورفلا يوذ عيمج نيب ثيراوملا وول كلذ مظتنا ا تایا

 ةروس لْوأ يف هللا هركذ امك نيدلاولاو دالوألا ثيروت مكح ركذن نحنو

 رخا يف هللا هركذ امك «بألا نم وأ «نيوبألا نم ةوخإلا ثيروت مكحو «ءاسنلا

 .ةروكذملا ةروسلا

 . لثم ركل مكدالوأ يف هللا ُمُكيِصوُيِ» : ىلاعت هللا لاق دقف ءدالوألا امأف
 نوكي هن أ مهثانإو مهروكذ عامتجا مكح اذهف ]11 :ءاسنلا] 4نييثنألا حح

 قافتاب نينبلا دالرو فالوألا كلذ يف لخديو «نييثنألا ظح لغم مهنم ركذلل

 هجولا اذه ىلع ثاريملا اومستقا «تاوخأو ةوخإ دالوألا عمتجا ىتمف «ءاملعلا

 هتخأ عم نبا نبا كانه ناكو «ناتنبا وأ بلّصلل ٌتنب كانه ناك ولف «نيرثكألا دنع

 مهنم ءءاملعلا روهمج لوق اذه . مومعلا اذه يف مهلوخدل ؛ ًاثالثأ يقابلا امستقا

 .ةعبرألا ةمئألاو ءءاملعلا ةماع هيلإ بهذو «سابع ُنباو ٌديزو ٌيلعو رمع

 هلك ؛نيثلثلا بلّصلا تانب لامكتسا دعب يقابلا ذأ نإ رس نا

 الف ءرهاظلا لهأو روث يبأو ةمقلع لوق وهو .هتخأ ُبّصعُي الو «نبالا نبال
 اولاق كلذكف «هنع تدرفنا ول ةضيرف اهل َنوكي نأ لإ هّتخأ لولا مهدنع ُبّصعُي

 «نبالا دلو عيمجل يقابلا نإ :ثانإو روكذ نبا ٌدالوأو ٌتنب كانه ناك اذإ اميف

 .نييثنألا ظح لثم مهنم ركذلل

 نيب يقابلاو ,ٌفصنلا تنبلل : نبا ينبو نبا تانبو تنب يف دوعسم ُنبا لاقو
 نع WER N نا ل ا ظ لثم نتكذلل نيالا دلو

 .روث يبأ لوق وهو «نبالا ينبل يقابلا لعجيو «ٌسدسلا ٌنهل ضرفيف «سدسلا

 نييثنألا ظح لثم ركذلل ءنبالا دلول يقابلا ُفصنلا :اولاقف ,روهمجلا اّمأو
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لكب هتجرد يف نم ُبَّضعُي لرب نإو دلولا نأ مهدنعو ةيآلا مومعب المع
 «لاح 

 ا وم ىلعأ ا «نكي مل وأ هنودب ضرف ىثنألل ناک ء ءاوس

 و هنم لفسأ نم بصعُي الو «هنودب ضرف اهل نوكي ال نأ طرشب الإ

 ا SS ىلاعت لاق مث

 «فصنلا ةدحاولل نأ دالوألا نم ثانإلا دارفنا مكح اذهف . «ثفصنلا اهلف

 ل تانب كلذ يف لخديو ,ناثلثلا نيتنثالا قوف

 نبالا تانبل ء َءيش الف « نيثلثلا ا ثانب کا نإف  ٌنعمتجا نإف

 «ةدحاو ًاتنب بلصلا دلو ناك لب «نيثلثلا ثانبلا ل مل نإو لا

 الثل ؛نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تانبلو E ا

 دوعسم نبا ثيدح يف ب لا ىضق اذهبو «نيثلثلا ىلع تانبلا ضرف ديزي
 نب ناملسو دوعسم يبأ نع يوُر ام الإ ءءاملعلا ةّماع لوق وهو «هرکذ مدقت يذلا

 هغلب امل دوعسم نبا لوق ىلإ ىسوم وبأ عجر دقو «نبالا تانبل َء يش ال هنأ ةعيبر

 . )كلذ يف هلوق
 عامجإلاب نيثلثلا امهل نإف «نيتنبلا ثاريم ٌمكح ءاملعلا ىلع لكشأ امنإو

 N EE ېکځ امو اک

 تاک ْنإو» : لاق ثيح وخ لغ لدي نارقلاو « حصي ال هّدانسإ نإ : ليق دقف

 ؟فصنلا ةدحاو نم رثكأ رک ١١[« :ءاسنلا] «ٌفصنلا اهّلق ةدحاو

 نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبو فصنلا تنبلا ثيروت يف دوعسم نبا ثيدحو

 ءدواد وبأو «دمحأ ُمامإلا جّرخو . ىلوألا قيرطب نيثلثلا نيتنبلا ثيروت ىلع لدي

 « نيثلثلا عيبرلا نب دعس يتنبا ثّرو هلك يبنلا نأ رباج ثيدح نم يذمرتلاو

 .(589:) دواد وبأ هاور )غ1(

 . ۷۹ص «عامجإلا» باتك يف (۲)

 - هجام نباو «(۲۰۹۳) يذمرتلاو «(۲۸۹۲)و (۲۸۹۱) دواد وبأو "7/78 دمحأ هاور (”)

4762 - 



 .4نيتتا قف ًءاسن َّنُك إف : ىلاعت هلوقل نآرقلا نم كلذ ٌمهف لكشأ نكلو
 یم الاوقأ هيف الا نب ريك لاقو اذه يف سانلا ترطضا اذهلف

 لاق هّنإف «نيتخألا ثاريم نم نيتتبالا ثاريم مكح ديفتسا : لاق نم مهنمو
 رثكأ ثاريم مح ديفتساو كرت امم ناثلثلا امُهلَف ني نيتنثا اتناك نإف# : ىلاعت

 نيتنثالا قوف ام ثاريم مكح نم نيتخألا نم

 اھل َنوكي نآلف نآرقلا صنب ُتلثلا اهل اهيخأ عم تنبلا د
 ّمكُح ركذ ىلاعت هللا نأ وهو ءرخآ ًاكلسم مهضعب كلسو « ىلوأ اهتخ أ عم ٌتلثلا
 َندرفنا اذإ ثانإلا ثيروت مك ركذو «دالوألا نم ثانإلاو روكذلا ءامتجا ثيروت
 مك لعجو «ثانإلا نع مهنم روكذلا دارفنا مكح ىلع صني ملو ںوکڈلا نع
 ءادعاصف ناتنبا نبالا عم عمتجا نإف «نييثنألا ظخ لكم هل َركذلا نأ عامتجالا

 اهلو ناثلثلا هلف .ةدحاو ةنبا الإ هعم نكي مل نإو «نهنم نيتنثا بيصن لثم هلف

 ظح ناثلثلا سيلو ءًاقلطم نييثنألا ظح ٌركذلا هقحتسي ام هللا ىّمس دقو تلا
 نأ نّيعتف فضلا شيخ امهطح نأ ءركذلا عم امهعامتجا لاح يف نييثنألا

 .دارفنالا لاح امهظح ناثلثلا نوكي

 و دارغا ٌمكحوهو «هركذب ُنآرقلا حّرصُي مل ثلاث ٌمسق انهاه يقبو
 .لجر ىلؤالف « يقب امف» : سابع نبا ثيدح يف هلاخدإ نكمي امم اذهو ءدلولا
 ذئنيح ُلاملا نوكيف «نآرقلا يف همكحب حْرصُي ملو يقب دق مسقلا اذه نإف ««ركذ
 ناكل «نبا ¿ باو نبا عمتجا ول هنإف ءاذه ىلع ٌرمألاو دلولا نم م روكذلا 5
 نبالا نبال هلك لاملا ناكل نبا نبا ن باو نبا نبا ناک ولو «نباللا لك لاملا

 . ملعأ هللاو «سابع نبا ثيدح ىضتقم ىلع

 امُهنم ٍدجاو لكل هيوبال :لاقف «نيوبألا ثاريم َمكُح ىلاعت ركذ مث

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو «(۲۷۲۰) =
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 دلولل ناك اذإ نيوبألا ثاريم مكح اذهف دلو هَل ناک نإ كرت امم م سدسلا

 00 ا دلو هيف ءاوسو ا ا ف ٌءاوسو دلو ىفوتملا

 مث ءاضرف 0 ا دحاو لكلف «ناوبأ هلو «نبا دلو وأ دلو تيملل

 هلوق يف اذُه لحد امبرو «هل نيوبألا ىسدس دعب ىقابلاف .ًاركذ دلولا ناك نإ

 . «ركذ لجر ىلوألف « يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ»

 ءًادعاصف نيتنثا اتناك نإف ء ىثنأ دلولا ناك نإو ءُنبالا تابضعلا برقأو
 7 200 4 2 يا 8 2

 «فصنلا اهلف «ةدحاو اتنب تناك نإو ءىش لاملا نم لضفي الو .نهل ناثلثلاف

 ر المع «بيصعتلاب تأ شاف سا سدس لالا نم ليغفيو

 دنع ركذ لجر ىلوأ وهف ««رکذ لجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ»

 . هنباو معلاو هنباو خألا نم ٌبرقأ وه ذإ ؛نبالا دقف

 اذإ ينعي تلل همالف ان هثروو دو هل نکي م أ ْنِإفه : ىلاعت لاق مث

 يقابلا نأ كلذ نم مهفيف هكا هّمالف ,هناثري ناوبأ هلو دلو تيملل نكي مل

 كا ثاريملا نم مالا س صخو ‹هيوبأل هثاريم كثأ هنأل ؛بألل ثلثلا دعب

 نأ مهوب الش الث ءمألل ام اشم بأللف :لقي ملو «بألل يقابلا نأ ملعف

 :ثانإو روكذ مهيف يف ناك اذإ .ةوخإلاو دالوألاك بيصعتلاب وه لاملا امهَماستقا

 نيتبقلملا ناسا يف هلوقل ةيآلا هذهب كّسمتي ياع نبا ناكو

 ا نأ نقف لمع نإف e ةجوزو E E 2 نيتيرمعلاب

 .ةمألا روهمج . كلذ ىلع هعباتو )بلل يقابلاو

 روصنم نب ديعسو ٤۲و ۰٤۲و ۲۳۹/۱۱ ةبيش يبأ نباو )١9016(« قازرلا دبع هاور )١(

 . 778/5 ىقهيبلاو ۳٤٤/۲-۳٤٥ يمرادلاو «(۸) - (5)
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 هَل نكي مل نفل : هلوقب ًاكسمت الماك ُثلثلا مألل لب : سابع نبا لاقو

 . «ثلثلا همالف اوبا نر دلو

 ٌدحأ : نيطرشب ثلثلا مالل لعج امْنإ هلل لإ : اذه باوج يف ليق دقو

 هاوبأ درفني نأ : يأ «هاوبأ هنري نأ : يناثلاو دلو ىفوتملا دلولل َنوكي ال نأ

 ىفوتملل نكي مل نإو .ثلثلا مألا ٌقحتست الف .هثاريمب هاوبأ درفني مل امف «هثاریمب

 و

 هثرو امم : يأ «ثلثلا همالف هاوبأ هّنرَوو» هلوق نإ :- نسحأ وهو لاقي دقو

 هنأ : ىنعملاف «سدسلا يف لاق امك كرت امم ثلثلا همألف : لمي ملو «ناوبألا
 يذلا ثاريملا كلذ تلت اللف «ٌثاريم هلام نم هيوبأل ناكو دلو هل نكي مل اذإ

 هللا ركذ ثيح ملعأ هللاو سلا اذهلو .بألل يقابلا ىقبيو «ناوبألا هب تخت

 : هلوقك < كلذ ىلع لدی اموأ «&كرت امم# : ا

 ءزجلا كلذ هقَح ضرفلا اذ نأ نيبيل «4َنْيد وأ اهب يصوُي ةيصو دعب نمل
 فا ركذ بخو «نويدلاو اياصولا دعب لاملا عيمج نم هل رّدقملا لا

 ةوخإلاو دالوألاك «بيصعتلا هجو ىلع ثانإلاو ٌروكذلا همستقي ام وأ .تابصعلا

 املا وه سيل بيصعتلاب مستقملا املا نأ ل ,كلذ نم ٍءيشب هدّيقي مل
 ةا لا ف لا نع لضافلا وه نوكي ةراتو «لاملا عيمج نوكي ةرات لب « لک

 نكي ملو «هل دلو ال يذلا امهدلو نم نيوبألا ٌثاريم ركذ اّمل انهو «ةرّدقملا

 ناك الو «دلولا عم امهئاريم يف امك « ضحملا ضرفلاب ثاريملل امهماستقا
 MT «ءىثنألا ركّذلا هيف بصعي يذلا لمعلا بيصعتلاب

 حا دعا تالو «ضرحفلا هدأت اهلا مالا تناك لب اا

 هقحتسي يذلا ردقلا نأ ينعي «ثلثلا همالف هاوبأ ا : لاق اا

 يقهيبلاو ۰۳٤۹/۲ يمرادلاو ۰۲٤٠/۱١ ةبيش يبأ نباو «(۱۹۰۱۸) قازرلا دبع هاور )١(

. 
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 اذهو «بيصعتلاب بألا هلخأي يقابلاو ءاضرف هثلث مالا ُدخأت هثاريم نم ناوبألا

 ,ةنملاو دمحلا كلو «هيلإ قبس ًادحأ ملعأ الو «هب هللا حتف امم

 اهب يِصوُي ةّيِصَو دعب نم ُسّدُسلا همالف ةو هَل ناك إف » : ىلاعت لاق مث

 اهمستقي يتلا ةثوروملا ةكرتلا عيمج نم ةوخإلا عم سدسلا ٌمألل : ينعي 4 نيد وأ

 00# ا

 دنع ادعاصف ناوخألا اهبجحيو ,ةوخإلل يقابلاو «سدسلا مالل نإف بأ مهعم

 ويكمل

 الو مألا ةوخإلا بجحي :نورثكألا لاقف ءّبأ ةوخإلاو ملا عم ناك نإ امأو

 ضرفلاب مألا هنع اوبجح يذلا ٌسدّسلا نوبي مهنا سابع نبا نع يورو «نوڻري

 . ضرفلاب مألا عم مألا دلو ثر امك

 الو ةّصاخ هل دلو ال ْنَم ةلالكلا نإ :هلوق ىلع ٌننبم اذه َّنِإ : ليق دقو

 . ضرفلاب بألا عم ةوخإلا ُثريف «دلاولا ُدَقَف ةلالكلل طرت

 الف .بألاب َنيبوجحم ةوخإلا ناك اذإ :لاق نم نيرخأتملا ءاملعلا نمو

 نبا سابعلا وبأ مامإلا هحُجرو ثلثا ٍذئنيح اهل لب .ءيش نع مالا نوُبُجحَي

 ال نم :فلّسلا نم هريغو رمع لوق مومع نم ذخؤُي دقو «هيلع هللا ةمحر ةيميت

 كلذ نولمحي ءاملعلا رثكأ نكل ,يقّرخلاو ٌدمحأ هوحن لاق دقو « ٌبُجحَيال ثري

 ال نم نود «قيقرلاو رفاكلاك «ةّيَّلكلاب ثاريملا ٌةّيلهأ هل سيل ْنَم دارملا َّنأ أ ىلع

 . ملعأ هللاو ءهنم ٌبرقأ وه نمب هباجحنال ثري
 هل نأ ألا نويجحي ال نيبوجحم اولاك اذ ل ا لوقلل دهشَي دقو

 نأ ىلع لدن تالا رك ملو 4سدسلا هّمالف ةوخإ ُهَل ناك ْنِإَفط : لاق ىلاعت

 اذهو «مهل هلك سدسلا دعب يقابلا نوكيف ءةوخإلا عم مألا دارفنا ٌمكح كلذ

 ىلاعت هللاو «ثلثلا ىوس مهل نوكي الف «مأ نم نونوكي دق ةوخإلا نإف «ٌفيعض

 . ملعأ
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 ءةَّدجلا الو ٌّدجلا ركذي ملو ءنيوبألا ثاريم مکح ركذ ىلاعت هللا نأ ملعاو
 هنإ :امهنع هللا يضر باطخلا نيردعر قيدصلا ركب وبأ لاق دقف ءةَّدجلا امأف
 كلذ ف ضعب ا هللا باتک يف اهل 0

 0 نب ديعسو دوعسم م نع يور اذك « ضرفب

 مألا دقف دنع مألا ةلزنمب اهنأ ٌفعض اهيف هوجو نم سابع نبا نع يور دقو

 حصي الو ىذوذش اذهو .ىرخأ سدسلاو راك تلثلا ثرتف «مألا ثاريم ثرت

 يلدُت ضرف تاذ ةَّدجلاو ,ةبصعب يلدُي ةبصع َّدجلا نأل ءّدجلاب ةدجلا قاحلإ
 سدسلا امنإو «ةيلكلاب ضرف اهل سيل هنإ : ليق دقو ,تفعضف ضرف تاذب
 : ضورفلا يوذ ىلع درلا ىري نمم ةفئاط تلاق اذهلو ال يل علا حط

 دمحأ نع ةياور وهو ءاهضرف فعضل «ةدجلا ىلع در ال هن

 نيياروكاملا هلاوخا يف بألا اقم وقيل ىلع ء اا ا

 نإو «بيصعتلاب ر دلولا a هو « ضرفلاب اا دلولا عم ٹریف لبق

 تقبأ امف» : : هلوقب المع ًاضيأ بيصعتلاب هذخأ ا تانإ يعيش

 .(ركذ ٍلْجَر ىلؤالف 3 ضئارفلا

 نم ٍةفئاط نع يورف «نيجوزلا دحأ عم ٌدجو مأ عمتجا اذإ اوفلتخا نكلو

 نع كلذ يوُر ,قبس امك بألا اهعم ناك ول امك «يقابلا ثل مألل نأ ةباحّصلا

 نباو ءرمع نع يور امنإ :لاق نم مهنمو .مهضعب ُهلقن اذك دوعسم نباو «رمع

 لاو دجلا نب لضافلا فصلا نأ :ئرخلا اور دوغست نبا نع ورز

 «(۲۷۲۴) هجام نباو «(۲۱۰۱) يذمرتلاو )۲۸۹٤(« دواد وبأو .۲۲۰/ ٤ دمحأ هاور (۱)

 نابح نبا هححصو 1١" 59١(.
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 مألل نادا ةياوز e نبا نع يورف ءٌدجو مأو ة ةجوز يف اًمأو «نافصن

 هبشي اذهو الماك تلثلا اهل نإ :روهمجلا لوقك «هنع حيحصلاو «يقابلا ثلث

 «يقابلا ثلث مأللف ؛ جوز امهعم ناك نإ هنآ بألا عم مالا يف نيريس نبا ٌقيرفت

 . ثلثا ماللف جوز امهم ناك نإو

 ىلع لوق وهو .اقلطم دلا عم ُتلثلا اهل مآل نانا الفلا نينو
 اهلمشي بألا عم اهنأ ذجلا عمو بألا عم مألا نيب قرفلاو «سابع نباو «ِديزو

 طب لغم امهم يذلا دخأف هلا ىلإ ًءاوس برقلا يف امهو ءٌدحاو مسا

 «دحاو مسا اهلمشي سيلف .دجلا عم مألا امأو ءةوخإلاو دالوألاك نيترم ىشنألا

 . كلذ يف هب هتاواسم ممزلي الف «بألا نم ُدعبأ ٌدجلاو

 نوثري امّنِإ مهنأل هب اوطقس مآل اوناك نإف :ةوخإلا عم ٌدجلا عمتجا نإ امأو
 . سابع نبا نع تذش ةياور الإ ءدلاو الو هل َدَلَو ال ْنَم : ةلالكلاو « ةلالكلا نم

 ًاميدق مهئاريم مكح يف ء ٌءاملعلا ٌفلتخا دقف «نيوبأل وأ بأل اوناك نإ امأو

 لوق اذهو بالاب نوطقسي امك < اقلطم جلاب ةوخإلا طقسأ نم مهنمف اخ

 رع هللا باتك يف بأ ٌدجلا نأ اوُلدتساو «مهريغو سابع نباو ءذاعمو «قيدصلا
 لخديو ءّدلو دلولا دلو نأ امك «ثيراوملا يف بألا ىّمسم يف ٌلخديف «ٌلجو

 ءةلالكلا عم نوثري امنإ ةوخإلا نأبو «قافتالاب دلولا مدع دنع دلولا ىٌمسم يف
 عامتجال ةوخإلا نم ىوقأ ٌدجلا ْنأبو «بألا نم ةوخإلاك ٌدجلا مُهّبجحيف

 مومع يف لخديف «ذئنيحو ,.بألاك وهف .ٍةدحاو ةهج نم هل بيصعتلاو ٍضرفلا

 .(ركذ ,لجر ىلْوالف «يقب امف» : : لكي هلوق

 ag a د تع
 ناكو «ثاريملا يف مهيب كيرشتلا ةيفيك يف مهنيب ,ليوط فالتخا ىلع مهدعب

 مهرمأ هابتشال ؛ٍءيشب مهيف بيجُي الو مهمكح يف فّقوتي ْنَم فلّسلا َّنِم
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 يّدْؤي كلذ نكلو «ةلأسملا هذه يف لوقلا انطسبل ةلاطإلا ةيشحخ الولو « هلاكشإو

 . ًادج ةلاطإلا ىلإ

 رخآ يف ىلاعت هللا هركذ دقف «بألل وأ نيوبألل ةوخإلا ثاريم مكح امأو

 ورم نإ ةلالكلا يف مكيتفي هلل لف كتوتفتسیإ : ىلاعت بلوق يف ءاسنلا ةروس

 ةذوخأم ةلالكلاو ]۷ : ءاسنلا] لَ ام فص اهل تأ هو دو هل سيل كَ

 نم ًاقلطم باستنالا ءافتنا يضتقي كلذو «تيملاب هتطاحإو بسنلا كو

 هاتم ىلع دلتا هاا قلع ىلا ا, لاو نلغألا نيدريعلا
 ءهدلو ىلإ هباستنا نم ٌرهظأ هدلاو ىلإ دلولا ٌباستنا نأل ,ىلوألا قيرطب دلاولا

 ركب وبأ لاق دقو «ىلوألا قيرطب دلاولا مدع ىلع ًاهيبنت دلولا مدع ٌركذ ناكف

 ااو املا ج هبا ولو در د للكل .:قيدتفلا

 نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ليسارم نم اعوفرم كلذ يوُر دقو «مهدعب

 يبأ نع ةياور نم مكاحلا هجّرخو ««ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخ كي ّيبنلا

 . 7”ٌفيعض ةريره يبأ ركذب ل «هححصو ءاغوفرم ةريره يبأ نع «ةملس

 : ينعي كرت ام فصن اَهَلَف خا هلو دلو هَل سيل كله ٌوْرْما نإ» : هلوقف
 امم ٌفصنلا  ذثنيح  تخاللف « ىثنأ الو ٌركذ ال ةّيّلكلاب دلو تيملل نكي مل اذإ
 نإ مث ءًاضرف ُفصنلا تخألل سيلف دلو هل ناك اذإ هنأ اذه موهفمو ءًاضرف كرت
 روكلا دالوألا ثاريم يف هريرقت قبس امل هلك لاملاب ىلوأ وهف «ًاركذ ُدلولا ناك

 نوطقسُي ال فيكف «ةوخإلا نوطقسُي مهو «تابصعلا ُبرقأ مهْنإف ءاودرفنا اذإ

 يمرادلاو .(19191١)و (۱۹۱۹۰) قازرلا دبعو 416/1١١-415« ةبيش يبأ نبا هاور (۱)

 . 7354/5 يقهيبلاو 47/457(.2)و (87/48) يربطلاو ۲-٣٣

 ...؟714/5 «ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو )۳۷١(« مقر (۲)

 دبع نب ىيحي وه) ينامحلا :هلوقب يبهذلا هدرو .هححصو .5/4 مكاحلا هاور (۳)

 . فيعض (ديمحلا

 5 يس ش



 لب رک ًءاسنو الاجر ةرخإ اوُناك ناو : ىلاعت لاق دقف شا ؟تاوخألا

 ؛نهريغو تانبلاك ضرف وذ كانه ناك اذإ ام هيف ٌلخدي اذهو ننال 1

 ا كلا دكا اودرفنا اذإف «تاوخألا عم ةوخإلا ٌروكذ ااا مااا

 ا لا فضلا ET «ىثنأ لولا ناك نإو « ىلوأو

 ولف «هيف فالتخالاو كلذ ٌركذ قبس دقو ءءاملعلا روهمج دنع بيصعتلاب يقابلا

 تفصن هوي نم ذنع رح هفصن نب لثم «تحأو املا ُبعوتسي ال نبا كانه ناك

 انه نبالا نإ :لاقي لهف «ءاملعلا نم هريغو دمحأ مامإلا ٌبهذم وهو ,ثاريملا

 تلا يميل : لاقي مأ ءًاضرف َعبرلا هعم ٌثرتف «تحألا ضرف فصن طقس

 اهبيصعت فصن طقسي هنكل «تحخألا عم ريصت امك «ةبصع هعم تخألا ٌريصتف

 انباحصأل ةلأسملا هذه يفو «لمتحم اذه ؟بيصعتلاب يقابلا فصنلا هعم ذخأتف

 . ناهجو

 لاب حالا نأ ينعي ا اهني رهط :ىلاعت هلوقو
 ىلوأ وهف ركذ دلو اهل ناك نإف ؛ ىثن أ وأ ركذ دلو اهل نكي مل اذإ هتحا فازت

٠ NSاهضرف دعب يقابلاف ؛ ىننأ ذلك نإو «رکذ لجر ىلوأ هنإف  

 مل اذإ امك الامل يل ءركذ ٍلجر ىلوأ هّنأل «خألل نوکی

 لوا نكي

 نيتشلا ضرف نأ : ينعي رت امم نالا امه نيف اتاك نفط : هلوقو
 ةوخإلا دارفنا مكح يف هلك اذهف فصلا ةدحاولا ضرف نأ امك «ناثلثلا

 . تاوخألاو

 ًءاسنَو الاجر ةوخإ اوناك إو : ىلاعت لاق دقف ,مهعامتجا مكح امأو

 ناك اذإ امأو ءنيدرفنم اوناك اذإ ام كلذ يف ”ٌلخديف «َنْيينالا َطَح لغم ركّذللف

 .«تنبلا عم هنأ رهاظلا» :(أ) شماه يف )١(

 .«لخدف» :(ب) يف (۲)
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 ا نيجوزلا دحأك , مهريغ و :N نم يصرف وح كانه

 .نييثنألا طح لم ركّذلل مهنيب تاوخألاو ةوخإلل مهضورف نع ٌلضافلا نوكيف

 0 ب تاوخألا ضرف طقسُي امنإ دلولا دوجو نأ :ءانركذ انهن نت دقن

 نهبيصعت الو «عامجإلاب نهتاوخأ عم بيصعتلاب نهئيروت طقسُي الو «بألا وأ

 ال اا ضرف توبثل طرش ةلالكلاف روهمجلا دنع تانبلا عم نهدارفناب

 فالخب اذهو «عامجإلاب مهروكذ ثاريمل طرشب سيل هنأ امك «ّنهئاريم توبثل
 تطقس ءمهّضورف تطقسأ اذإو ءمهّضورف تطقسأ ةلالكلا َءافتنا ناف ال دلو
 وأ نيوبألل تاوخألاو « ىثنأب مهئالدإل «ٍرلاحب مهل ب تيصعت ال هّنأل ؛ مُهثيراوم

 عم نهدارفنابو «قافتالاب نهتوخإ عم بيصعتلاب ّن نئريف «رکذب نولدي بألل

 .روهمجلا دنع تانبلا

 ريغب مهثيروت لصأ نود بألا وأ «نيوبألا دلو ضرفل ًاطقسم دلولا ناك اذإو
 هَل سيل : هلوق يف دلولا ءافتنا صح امّنِإ ىلاعت هللا نإ :لاقي دقف «ضرفلا
 الُدجلاو ,ّدجلا هيف ل خدي ناكهنأل ؛ بآلاوأ «هدلاولاءافتاركذيملو بَل
 ر لا زاك الا ر نرش امنإو کل ةوخإلا ثاريم طقسي
 مهو - ةوخإلا طقسُي ال ٌدجلا نإ :لوقي نم لوق ىلع ادعو فريك را
 ناف ءاوعمتجا نإف «بألا وأ نيوبألا دلو دارفنا يف هلك اذهو ت د لا
 تحألا يف ىتح ٍفالخ ريغب مهلك بألا دلو نوطقسُي نيوبألا دلو ْنِم تابصعلا

 . نيوبألا نم خألا اهب طقسُي ًةبصع اهّلعجي نم دنع تنبلا عم نيوبألا نم
 ای هللا لوط ىضق :لاق يلع نع «هجام نبا»و «يذمرتلا»و «دنسملا» يفو

 هينا وو هماو هيل هاخأ لجرلا ترب «تاالعلا يتب نود نوُثري مألا ينب نابغأ نأ
 . "هيل

 .دلاولا :(د)و (ج) يف )١(
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 ىلوأ مألاو بألل خألا نأ ةا هللا ٌلوسر ىضق :بيعش ٌُنبورمع لاقو
 : مالسلا هيلع هلوق يف لخدي امم ًاضيأ اذهو «بألل خألا مث «ثاريملاب ةلالكلاب
 . «رکذ لجر ىلؤالف يقب امف»

 امم وه سيلف م E : كلذ يف ٌقيقحتلاو

 ةيروك اهلهأب نآرقلا يف : ةروكذملا ضئارفلا قاحلإ نموه لب «ضئارفلا هتقبأ

 «نييثنألا طح ثم ركذلل «ضورفلا نع لضافلا مهثانإو مهروكذ دالوألا

 يقابلا نأ ىلع هيبنتلا قيرطب كلذ َّلِدو «كلذك مهئانإو مهروكذ ةوخإلا ترو

 تخألا نأ ىلع ااا 17 « ىلوألا قيرطب دارفنالا دنع مهنم ٌركذلا ڭا

 ٌدعبأ وه نم اهيلع ُمَّدَقُي الو ءاهيخأ عم هّدخأت تناك امك تنبلا عم يقابلا ٌدخأت

 وه نم اهطقسي فيكف اهطقسُي مل اذإ اهاخأ نإف ا كلارك ءاهنم

 نيب لاملا ةمسق باب نمو ءاهلهأب ضئارفلا قاحلإ تاب ا ديف ؟هنم ٌدعبأ

 . هللا باتك 0 5 2

 I كل امم 0 انلعج ارو : هلوقو ۷١[« :لافنألا] 4ا باتك ف

 ينعأ «ثيدحلا اذه ىلإ مهثيروت يف جاتحي اذهف «[۳۳ :ءاسنلا] « َنوبرْفألاو

 مهنم مَّدقيو هب اودرفنا «مهريغ ثراو لاملل ْدَجَوُي مل اذإف «سابع نبا ٌتيدح

 نم الإ هفرعن ال ثيدح اذهو : يذمرتلا لاق ,يلع نع «ثراحلا نع «قاحسإ يبأ

 «ثراحلا يف ملعلا لهأ ضعب ملكت دقو يلع نع «ثراحلا نع قاحسإ يبأ ثيدح
 نأش يف ۱۹۹/۲ ريثك نبا لاقو :تلق «ملعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه ىلع ف

 . باسحلابو اهب ًاينتعم ضئارفلل ًاظفاح ناك نكل : هيف يذمرتلا لوق لقن نأ دعب ثراحلا
 وهو «ءيشلا نيع نم ذوخأم «ةدحاو مأو دحاو بأل ةوخإلا مه : مألا ينب نايعأ

 اذإ مهنأ ديري .دحاو مهوبأو .ةفلتخم مهتاهمأ نيذلا مه :تالعلا ونيو .هنم سيفنلا

 . بأل ةوخإلا نود ءاقشألا ةوخإلا ثراوت اوعمتجا
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 ءلاملا قرغتست ال ضورف تَدجُو نإو ءركذ لجر ىلوأ هنأل ,ُبرقألاف ُبرقألا
 «تادرفنم تاوخأ وأ «تادرفنم انب نأ دلو وأ «مألا وأ نيجوزلا د دحأك

 صحا اا ةوخإ ءالؤه ناک ول اذهلو . ءالؤُه نم ركذ ىلوأل ی يقابلاف

 يفوأ «يقابلا يف كرس هنإف «ةوخإلاو دالوألا فالخب «مهئاسن نود مهاجر هب

 ثيروت ىلع لد امْنِإ ٌتيدحلاو ءنآرقلا ٌصنب مهئانإو مهروكذ هلك لامل

 «ةوخإلاو دالوألا ادع ْنَم مهو .مهئانإ نود مهروكذ صتخي نيذلا تابصعلا

 . سابع نبا ثيدح يفو .هللا باتك يف نيروكذملا تابصعلا مكح اذهف

 ناجوزلا الإ مهنم ّقبي ملو « مهثيراوم ّمكح انركذ دقف « ضورفلا ووذ امأو
 نيجوزلا نيب ناك اًملو . حاكنلا دقع ببسب نائريف ,ناجوزلا امأف ءمألل ةوخإلاو

 ثاريمك امهئاريم لعج «براقألا َنيِب ام دضاعتلاو رصانتلاو ةّدوملاو ةفلألا نم

 ديزمب ىثنألا ىلع ركذلا زايتمال ؛ ىثنألل ام التم امهنم ركذلل لعجو سا

 . ةرصنلاو قافنإلاب عفتلا

 يف مه امْنإو هتريشع الو «لُجُرلا ةليبق نم اوسيل مهلإف ءمألا دلو ام امأو

 ثلثلا مهتعامجلو الا فدا هلا ضرما وحرب قدا نه ىنعملا

 يف مهاثنأ ىلع ةدايز مهركذل نكي مل ثيح , مهثانإو مهروكذ َنيِب یوسو ةلص

a alهتضانتلا  aىؤسف «ةدحاولا ةريشعلاو ةليبقلا لهأ نيب امك  

 ناك لب «ثلثلا ىلع ةدايزب بناجألل لا عرشت رشت مل اذهلو ءةلصلا يف مهنيب

 ام ىلع اودازي ال نأ يغبنيف ٠ مألا دلو نم ُدعبأ مهنأل ؛ مهّقح يف ًاريثك ُتلثلا

 . هنم نوصقني لب «مألا دلو هب لصوُي

 ٹاریم ال نأ ىلع «ركذ لجر ىلوألف يقب امف» : هلوقب مهّضعب ٌلدتساو

 برقأل لإ نآرقلا ا قع لهجتي ملا هنأ ماحرألا يوذل

 يوذ ثّرو ْنَم نف « ماحرألا يوذ نود تابصعلاب صتخي مكحلا اذهو ءروكذلا

 . مهڻانإو مهروكذ ثّرو «ماحرألا
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 ثيروت ىلع لد ٌتيدحلا اذه ناب ماحرألا يوذ ٹیروت یری نم باجأو

 ةلدأ نم ذوخأم ماحرألا يوذ ثيروتو « مهريغ ثيروت ىفن ىلع ال ‹تابصعلا :

 .سابع نبا ثيدح هيلع لد ام ىلع ٌةدايز كلذ نوكيف ءىرخأ

 تاوجلاف ًاركذ ب نوک ال لجرلا 3 عم (ركذ ٍلجر ىلوأل» : هلوق اّمأو

 دنع هلام دجو نم : هلوقك «صخشلا هب ريو لجرلا ُقَلطُي دق هنأ هنع ٌحيحصلا

 يفني ركألاب هڈییقتف قارما رة دعب نأ َنيب قرف الو «سلف دق لجر
 امل :ُنبالا كلذكو دوصقملا وهو ىثنألا نود ركذلل هصلخُيو «لامتحالا اذه

 نوبللا نبا ُدييقت ءاج «ليبسلا نبا : هلوقك ءركذلا نم معأ هب دارُيو « قلطُب دق ناك

 ف اذه ىلع مالك يليهسللو نكاذلاب ةاكزلا تيضت يف
 . ملعأ هللاو «)مهانكردأ نمم ةعامج هيلع هدر دقو «هتحت لئاط و ادش

 )١( «حتفلا» يف همالك رظنا 1/۲
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 نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

نلا نع اهن هللا يضر ةشئاع ْنَع
حت ام ُمرَحَت ةَعاضّرلا» : لاق هلك ّيب

 مر

E 
ع ةرمع ةياور نم «نيحيحصلا» يف هاجرخ ثيدحلا اذه

 جرخو .ةشئاع ن

 َنِم مُرحي» :لاق ك ّيبنلا نع «ةشئاع نع «ةورع ةياور نم ًاضيأ ملسم
E 

 نم © يذمرتلا هجّرخو لب ّيبنلا نع 0 تيالح نع 00 00

 ا نأو .ةلمجلا يف ثيداحألا هذهب لمعلا ىلع ء ءاملعلا چ دقو

 كلذب ملعي ي با ّنم تامّرحملا 00 «بسنلا ةمرختب ام مرحي

 : نيمسق ىلع وهو «حاكنلا يف ٌميرحتلا e ةدالولا
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 .نوّلَع نإو هّلوصأ لجرلا ىلع مرحيف «بسنلا دّرجمب مرحي ام :امهدحأ

 . نود ةديعبلا هلوصأ عورفو نلمس نإو ىندألا هلصأ ٌعورفو < نلمس نإو هعورفو

 هتانب هعورف يفو «همأو هيبأ ةهج نم َنْوَلَع نإو هئاهمأ هلوصأ يف لخديف , نهعورف

 نم وأ «نيوبألا نم هتاوخأ ىندألا هلصأ عورف يفو هَنْلَفَس نإو هدالوأ ُتانبو

 هلوصأ عورف يف لخدو «َنْلَفَس نإو مهدالوأو ةوخإلا تانبو نهتانبو ءامهدحأ
 نم قبي ملف َنْوَلَع نإو امهتالاخو نيوبألا تامعو ٌتالاخلاو ٌتامعلا ةديعبلا

 تانبو معلا ُتانب ّنُمَو «ةديعبلا هلوصأ عورف ىوس لجرلل ًالالح براقألا

 . تالاخلا تانبو لاخلا تانبو «تامعلا

 ىلع مرحيف ؛ةرهاصملا وهو «رخآ ببس عم بسنلاب ٌمُرْحي ام : يناثلا عونلاو
 ملا هنا امو تا فلاحا لئالحو ئابآ لئالح لجرلا
 ءَنوّلَع نإو بألاو مألا ةهج نم اهتاهمأو هتأرما ْمأ لجربلا ىلع نجف ؛ نهب

 ينب تانب كلذكو «نلفس نإو نهتانبو بئابرلا ن ّنهو «هتآرما ثانب هيلع مريو

 .ٌفالخ هيف ملعُي الو ءٌدمحأو االغ نعل تازلا تانب نهو هتجوز

 لوخدو ءلَفَس نإو هنبا ةأ ارماو ءالع نإو «هيبأ ة ةأرماب جوزتي نأ هيلع مرحيو

 ببس عم لجرلا بسن ةهج نم ٌنُهَميرحت نأل ٌرهاظ بسنلاب ميرحتلا يف ذ ءالؤه

 . ةرهاصملا

 «ةأرملا بسن ببسب ةرهاصملا عم نهميرحتف «نهتانبو هئاسن تاهمأ امأ

 ببس ىلإ همامضنا عم بسلاب َنوكي نأ نع كلذب ٌميرحتلا جرخي ملف
 ةرهاصملا ىلإ فاضملا بسنلاو ,درجملا بسنلاب ميرحتلا إف ؛ةرهاصملا
 ءاوّلع نإو اهلوصأ جّوزتت نأ ةأرملا ىلع ٌمرحيف ؛ٌءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشي

 ةوخإلا دالوأو ءاهتوخإ نم اوُلَمس نإو ىندألا اهلصأ َعورفو ءاوُلَمس نإو اهعورفو
 , مهئانبأ َنود اولَع نإو ٌلاوخألاو مامعألا مهو ةديعبلا اهلوصأ َعورفو ءاولفس نإو

 .درجملا بسنلاب هلك اذهف
00 



 نإو اهجوز يبأ اكن اهيلع مرحيف «ةرهاصملا ىلإ فاضملا بسنلاب امأو

 تلْفس نإو اهتنبا جوز اهيلع مرحيو «دقعلا درجمب لمس نإو هنبا خاكنو ءالع

 .اهب لوخدلا طرشب نكل «تلع نإو اهمأ ٌجوزو «دقعلاب
 هميرحتو «دارفنالا نود عامتجالا ىلع دّيؤملا ميرحتلا :يناثلا مسقلاو

 امهنيب نيتأرما لكف «نيجوز َنيِب ةأرملا عمج ةحابإ ةلاحتسال لاجرلا ٌصتخي
 جوزتلا هل زجي مل ًاركذ امهادحإ تناك ول ثيحب امهنيب عمجلا مّرحي مرحم محَر
 ٌباحصأ ناك : يبعشلا لاق .حاكنلا دقعب امهنيب ٌعمجلا مرحي هنإف «ىرخألاب

 مل الجر امهادحإ تناك ول نيتأرما نيب لجرلا ٌممجي ال :نولوقي لإ دمحم
 نايفس هرّسف كلذبو «بسنلا لجأل ميرحتلا ناك اذإ اذهو . اهجّوزتي نأ هل حلصي

 هتنباو لجر ةجوز َنيِب عمجي نأ لثم بسنلا ريغل ناك ولف «ءاملعلا ٌرثكأو يروثلا
 .فلسلا ضعب ههركو «نيرثكألا دنع حاي هنإف ءاهريغ نم

 عاضرلا نم مرحي هنإف «هنم مرحي ام لكف «بسنلا نم مرحي ام ملع اذإف

 نم و نوت عاش انوش ناهس ا ا مديت كلف
 هتامعو ةعاضرلا نم هتاوخأ تانبو «ةعاضرلا نم هتاوخأو نلمس نإو ةعاضرلا

 . نهتانب نود نولع نإو «ةعاضرلا نم هتالاخو

 ل ا يف ربتعملا عاضّرلا الفط تعضرأ اذإ ةأرملا نأ اذه ىنعمو
 E ءاهتاهُمو يه هيلع ٌمرحتف هللا باتك صنب هل ام تراص

 صنب هيلع رحب ةعاصرلا قيل تاوخأ نملك اهئانب ٌريصتو ‹ عاضر وأ
 نأ هلا نم ةفسبا اهك# سلا نم ةيفتسا ةعاضرلا نم ميرحتلا ةيقبو ؛نآرقلا

 «كلّذك اهتلاخو ةأرملاو ءاهتّمعو ةأرملا لب «نيتخألاب صتخي ال عمجلا ميرحت

 تانب هيلع مّرحيف , عضترملل ًةوخإ ٍعاضر وأ بسن نم ةعضرملا دالوأ ناك اذإو
 للعو «ةملس يبأ ةنباو ةزمح ةنبا جيوزت نم لب ّئيبنلا عنتما دقو ا
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AEE امون E 

 ًاضيأ ُميرحتلا ٌرشتنيو «هتالاخ ّنهنأل «ةعضرملا ٌتاوخأ ًاضيأ هيلع مرحيو
 ابأ نبللا ٌبحاص ٌريصيف «لفطلا هنم عضترا يذلا نبللا بحاص لحفلا ىلإ

 ةوخإ عاضر وأ بس ا ءةعضرملا نم مهلك هدالوأ ريصتو ٠ لفطلل

 نم ءاملعلا روهمج لوق اذهو « عضترملا لفطلل ًامامعأ هتوخإ ريصيو عضترملل
 ةنسلا نم كلذ ىلع لد دقو . 0 .فلسلا

 ؛ٌباجحلا لزنأ ام دعب اهيلع نذأتسا ِسيعقلا يب ماا ا ا

 نکلا نإ MT تلقف : ٌةشئاع تلاق

 ٢ ديِلََع هللا ا لحد املف *تلاق , هتأرما ينتعضرأ نكلو « ينعضرأ وه سیل

 سيعقلا وبأ ناكو ,«كئيمي تّبرَت كُمَع هنإف «هل ينذئا» :لاقف « هل كلذ ترکذ

 . هانعمب «نيحيحصلا» يف هاجرخ . ةشئاع تعصر ٠لا ةأرملا جوز

 و اعا نا اا اير نع سابع نبا نس

 .دحاو حاقللا ال :لاقف .ةيراجلا جوزتي نأ مالك عي ًامالغ

 نأب ,لحف طو ريغ نم ةأرملل باث دق لفطلا هب عضترا يذلا نبللا ناك ولو

 اع ءاملعلا ٌرثكأف ءةسيآ وأ ٌركب يه وأ نيرا اسال ضر ةأرما درك

 ًاعامجإ رذنملا نبا هاكح دقو ‹ لفطلل 9 ا « هب عاضرلا مرحي هنأ

 قاحسإو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو .ملعلا له لهأ نم هنع ظفحي نمع

 . مهريغو

 ا الاغا لل هن ل روهعتلا نقةكبتح ا اا هو

 )١5590(. «ملسم حیحص»و «(۱١9۱)و )۲٦٤١( «يراخبلا حيحص» رظنا )1(

 )۱٤٤٤(. ملسمو TEV)» يراخبلا هاور (۲)

 ا -



 . هلثم لوق ٌيعفاشلل يکځو . هعاضر نم نبللا ٌردي ٌلحف هل َنوكي ىتح لاحب هب

 3 ل نيل يحاص e كارلا
 يناَّزلا ىلع مرحت له ىنزلا نم تنبلا نأ ىلع ينبني اذه ؟نبللا بحاص ينازلا

MM 

 رشتني له : 0 «كلذ يف فلاخ نم ىلع راكنإلا يف دمحأ مامإلا غلابو

 امه نالوق هيف ؟ال م أ عضترملل ًابأ دوك «نبللا بحاص ينازلا ىلإ ميرحتلا

 ركب وبأ راتخاو ءهيلإ رشتني ال ميرحتلا نأ دماج نبا راتخاو ا ناهجو

 نع هاكحو «دمحأ صن وهو «ينازلا ىلإ ٌرشتني ميرحتلا نأ ىلعي وبأ يضاقلاو
 . برح هنع هلقن «هیوهار نب قاحسإ لوق وهو «سابع نبا

 بسن ةهج نم امِإ :رهصلا عم بسناب مرح ام ىلإ عاضرلاب ٌميرحتلا ٌرشتنيو
 مرح ام ىلإو ءاهتنباو اهمأك «ةجوزلا بسن ةهج نم وأ «هنباو هيبأ ةأرماك «لجرلا
 ماا اهتمعو ةأرملاو نيتخألا نيب عمجلاك ءًاضيأ ةأرملا بسن لجأل هعمج

 مرحي : 9 يف ةلوخدلل «بسلا نم مرحي امك عاضرلا نم هلك كلذ مرحيف

 بسنل هضعبف «بسنلل هلك اذه ميرحتو .«بسُنلا نم ٌمُرحَي ام عاضرلا نم

 مهنيب ملعُي الو .فلسلا ةمئأ كلذ ىلع صن دقو «ةجوزلا بسنل هضعبو «جوزلا

 عاضرلا نم ُمُرحُي» : هلوق مومعب ٌلدتساو ,دمحأ مامإلا هيلع صنو ءٌفالتخا هيف
 ۰ .«بسنلا نم مرحي ام

 : ءاسنلا] «مكبالصأ ْنِم َنيِذّلا ُمُكئانبأ ٌلئالَحَو» : لجو رع ا
 دارأ امنإ « عاضرلا نم ءانبألا يا مرحي ال هنأ كلذب د ذر مل :اولاقف ٣۳

 ةجوز لب ئيبنلا جّوزت امك بسنلا نم ًءانبأ اونوکی ملو ر اا
 E ذأ كعب ةنراحجر نب دير

 الو دالوأ ىلإ رشتنيو «هسفن عضترملاب صتخي عاضرلاب ميرحتلا اذهو
 وه نم ىلإ الو .هتاوخأو هتوخإ نم عضترملا ةجرد يف نم ىلإ هميرحت رشتني
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 ةعضرملا ٌُحابتف .هتالاخو هلاوخأو هتامعو همامعأو هتاهمأو هئابآ نم هنم ىلعأ

 ا تعا « ةعاضرلا نم هيخأ تخ تعا عيا

 .دمحأو تباث يبأ نب ٌبيبح اهتحابإب حرصو «(سَّدق ءام نم لحأ يه

 :لوقيو «هنبا رئظ تنب لجرلا جوزتي نأ هرك هن 00 نع ثعشأ ىورو
 يميتلا ناميلس ىورو «هنبا رئظ : ينعي ءاهمأ جوزتي ن ايو 0 «هنبا تخأ

 5 د صا ف يك نسل نغ
 ال ءأهيزتت كلذ هركي ناك امنإ نسحلا لعلو هيف هفقوت يضتقي اذهو ًائيش

 ُبِجوُي ال هدّرجمب اذهو «مسالا يف بسنلاب مرحملل هتهباشمل .ًاميرحت
 ا

 بسنلا نم مرحي امم مهريغو انباحصأ نم ءاهقفلا نم ريثك ىنثتسا دقو

 : عاضُرلا ّنم امهريظن مرحي ال :اولاقف «نيتروص

 . عاضرلا نم مرحت الو «بسنلا ّنم مرحتف «تخألا مآ :امهادحإ

 ىلإ ةجاح الو «عاضرلا نود بسنلا نم مرحتف «نبالا تخأ : ةيناشلاو

 .امهدحأ الو «نيذه ءانثتسا

 دلال بأ عوف م اهنوكل «بسنلا نم مرحت امنإف «تحألا مأ امأ

 يف دجويف « ذئنيحو هب هللا هقلعُي مل امب ميرحتلا قلعي الف «تخأ مأ اهنوك

 نظن تنل اهنآل , مرحت الف« بأ ةجوز الو أم امأ تسيل تخأ مأ يه نم عاضرلا

 لوخدملا ةبيبرلا مرح امنإ ىلاعت هللا نإف «نبالا تخأ امأو «بسنلا تاذل

 يف لوخدلاو «هنبا تخأ اهنوكل ال ءاهمأب لخد ةبيبر اهنوكل مرحتف ءاهمأب

 «نادلبلا مجعم» رظنا ‹ يصاعلا رهن جرخي اهنم «صمح برق تناك ةريحب : سدق ءام )١(

 توقايل ۳۰٥۲/۱ .

۳ - 



 . ةعضرملا دالوأ هب مرحي الف بفتنم عاضرلا

 :«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : هلوق مومع يف لخدي دق اممو

 :نالوق هيف ؟ال مأ راهظلا ُميرحت كلذب تبثي لهف «عاضرلا

 كلام مهنم .روهمجلا لوق وهو «راهظلا ميرحت هب تبثي هنأ :امهذحأ

 وهو ( يتبلا نامثعو , حلاص نب نسحلاو « يعازوألاو ‹ةفينح وبأو ‹ يروثلاو

 .دمحأ نع روهشملا

 يف هيف دمحأ فقوتو « ّيعفاشلا لوق وهو .ُميرحتلا هب تبثي ال : يناثلاو

 .روصنم نبا ةياور
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 نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 لوب کم وهو حفلا مَع كي هلا لوسر حمس هنأ هلل دبع نب رباج نع

 ا ليقف ١ مانصألاو ريزنخلاو ةنيملاو رمخلا عي عيب مرح هلوسرو هللا نإ

 حبصتسيو ُولُجلا اهب نهديو ,ٌنُفسلا اهب ىَلطُي هاف ٠ ةتيملا موحش د َتيأرأ هللا
 هللا التاق : :كلذ دنع اک هللا لو لاق م « (مارَح وه ءال» :لاق ؟ ساتل اهب

 هجرخ همت اولکاف «هوعاب مث ئ «موحشلا مهيلع مرح هللا نإ .دوهيلا

 . ”ملسمو ٰيراخبلا

 ريمض ىلإ لعفلا دانسإب «نيحيحصلا » يف عقو اذكه : 476/4 «حتفلا» يف ظفاحلا لاق )١(

 هللا مسا نيبو هنيب عمجي ملف «بدأت هلك هنإ : يبطرقلا لاقف «امرح» لصألا ناكو دحاولا

 اذك «امهصعي نمو» :لاق يذلا بيطخلا ىلع هب در ام عون نم هنأل «نينثالا ريمض يف

 : «حيحصلا» يف هقرط ضعب يف نإف كلذ ىلع ثيدحلا اذه يف ةاورلا قفتت ملو «لاق

 :ثيللا نع «رخآ هجو نم هيودرم نبال ةياور يفو .«هلوسرو» :هيف سيل «مّرح هللا نإ»
 هللا نإ» ةيلهألا رْمُحلا لكأ نع يهنلا يف سنأ ثيدح حص دقو ««امرح هلوسرو هللا نإ»

 زاوج قيقحتلاو «مكاهني» ثيدحلا اذه يف يئاسنلا ةياور يف عقوو .«مكنايهني هلوسرو

 وحن وهو « هللا رمأ نع ءىشان ةي يبنلا رمأ نأ ىلإ ةراشإلا هجوو ءاذه لثم يف دارفإلا
 ةلالدل تفذح ىلوألا ةلمجلا نأ اذه يف راتخملاو «هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو» : هلوق

 وهو «هوضري نأ قحأ هلوسرو «هوضري نأ قحأ هللاو : هيوبيس دنع ريدقتلاو اهيلع ةيناثلا

 :رعاشلا لوقك

 فلتخم ٌُيأرلاو ضار كدنع امب تنأو اندنع امب نحن
 8174/8 دمحأ ًاضيأ هاورو «.(1981) ملسمو :(477)و (775) يراخبلا هاور (۲)

 -هجام نباو 2909/17 يئاسنلاو )١7817(, يذمرتلاو )۳٤٣۸١(« دواد وبأو 2375و
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 نع «بيبح يبأ نب ديزي ثيدح نم «نيحيحصلا» يف هاجرخ ثيدحلا اذه

 «هركذف .ءاطع ىلإ بتك :لاق ديزي نأ ملسمل ةياور يفو .رباج نع «ءاطع

 «ًائيش ءاطع نم عمس بيبح يبأ نب ديزي ملعأ ال : "”يزارلا متاحوبأ لاق اذهلو

 نبورمع نع «بيبح يبا نب ديزي ًاضيأ هاور دقو «هباتک هنع يوري امنإ هنأ ينعي

 TS «ةدبع نب ديلولا

 ءارمخ عاب اجر نأ رمع غلب :لاق سابع نبا نع (”(نيحيحصلا» يفو

 تر .دوهيلا هللا لتاق» :لاق ب هللا 0 نأ ملعي ملأ ‹ هللا هلتاق :لاقف

 .«اهنامثأ اوُلكأو» :ةياور يفو ,«اهوُئابف اهولّمَجف «ٌموحشلا ٌمهيلع

 : هيف دازو «هوحن هلي ّينلا نع سابع نبا ثيدح نم 2” دواد وبأ جرخو

 : هظفلو «ةبيش نأ نيا هجرخو مت میا مرح «۽يش لكأ مرح اذإ هللا نإو»

 . (هنمث مرح ًائيش مرح اذإ هللا نإ

 ءادوهي هللا لتاق» : لاق « ةي ّيبنلا نع «ةريره 2 نع «نيحيحصلا» يفو

 ١. «اهنامثأ اولكأو اهوُعابف «ٌموحشلا مهيلع تمرح

 ةروس ا نم تايآلا تزن امل :تلاق «ةشئاع نع RD يفو

 يف ةراجّنلا نع ىهن مث «سانلا يلع ٌنُهأرتقاف لي هللا لوسر جرخ «ةرقبلا
 جر ةايزلا ي ةرقبلا نرس را لا ايآلا تلت امل : ململ باور فو نمخلا

.)۷( = 

 )١( «للعلا» يف ١/87".

 .(1687) ملسمو «((۲۳) يراخبلا (۲)

 )۳( مقر )۳٤۸۸(.

 )٤( ملسمو «(۲۲۲۲) يراخبلا هاور )٠١۸۳( .
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 .“رمخلا يف ةراجتلا مّرحف .دجسملا ىلإ كك هللا ٌلوسر

 یب ل وطب د قف
 :لاق .«عبي الو برشي الف يش اهنم هدنعو ةيآلا هذه هتكردأ نمف ءرمخلا

 .اهوكفسف «ةنيدملا قيرط يف اهنم مهدنع ناك امب سانلا لبقتساف

 ةيوار لي هللا لوسرل ىدهأ ًالجر َّنأ سابع نبا ثيدح نم ًاضيأ جّرخو

 : لاق ءال : لاق (؟اهمّرح دق هللا نأ أ تملع له» : للك هللا لوسر هل لاقف رمخ

 لا اا : لاق «؟هترراس امب» : لكي هللا لوسر هل لاقف ا ٌراسف
 . ”٩ اهيفام بهذ 0 دازملا حتفف :لاق ««اهعيب مرح ا مرح يذلا نإ

 هعيب مرحي هنإف «هب عافتنالا هللا مرح ام نأ اهّلُك ثيداحألا هذه نم لصاحلاف

 مرح اعيش مّرح اذإ هللا نإ : ةمدقتملا ةيوارلا يف هب ًاحرصم ءاج امك ت لاو
 هب عافتنالا نم د دوصقملا ناك ام لَك يف ُدرطَت ةعماج ٌةّماع ةملك هذهو «(هنمت

 : نامسق وهو .ًامارح

 اهتعفنم لف  مانصألاك «هنيَع ءاقب عم ًلصاح هب ٌعافتنالا ناك ام :امهدحأ
 قحتليو «قالطإلا ىلع يصاعملا مظعأ وهو «هللاب كرشلا وه اهنم ةدوصقملا

 , لالضلاو ,عدلبلاو رحّسلاو كرشلا بتكك ءةمّرحم هتعفنم تناك ام كلذب

 ارش كلذكو نويطلاك ةفرحملا يهالملا تالآو ءةمرحملا ٌروصلا كلذكو

 . ءانغلل يراوجلا

 )١( يراخبلا هاور )٤٥۹( و)3١884(., ملسمو )186٠0(.

 .(6١ال8) مقر (۲)

 . ۳۰۷/۷-۳۰۸ يئاسنلاو ۰۸٤٨/۲ كلامو ء(١ها/9) ملسم هاور (*)
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 ًةمحر ينثعب هللا 1:5 : لاق « ّيبنلا نع ا يبأ نع ««دنسملا» يفو

 طباربلا ينعي  تاراثكلاو ٌريمازملا قحمأ نأ ينرمأو «نيملاعلل ىدُمو
 برشي ال هتّرعب يبر مسقأو « ةيلهاجلا يف دبعت تناك يتلا ناثوألاو - فزاعملاو
 وأ ًابذعم «منهج ميمح نم اهتاكم هتيقس الإ رمخ نم ةعرج يديبع نم دبع

 وأ ادعم منهج مح نت اهناكم تينا لإ ا او ل فقم
 ةريظح يف هيأ اهتيقس الإ يتفاخم نم يديبع نم ٌدبع اهعدي الو «هل ًاروفغم
 نهنامثأو «نهيف ةراجت الو «َهُميلعت الو ءٌنُمٌورش الو نهيب لحي الو ءسُْدقلا
 . تايئغملا [ينعي] «مارح

 يلم الو نهر الو تالا رعيت ا فلو ع ىلمرتلا هج
 سائلا َنمو» : هللا لزنأ كلذ لثم يف « مارح نمت «نهيف ةراجت يف َريَخ الو
 يفو ءًاضيأ هجام نبا هجّرخو .ةيآلا [1 :نامقل] («4ثيدحلا َوِهَل يرّبشَي ْنَم

 امهيف نيدانسإب ٌيلعو رمع ثيدح نم هوحن يوُر دقو «("لاقم ثيدحلا دانسإ
١ E 

 ,ةينغملا ةمألا تعيب اذإ :نالوقي امهنإف كلامو دمحأك ءانغلا مرحي نمو

 نو « ميتيل ٌةيراجلا تناك ولو ءٌّنمث اهئانغل ُدَحْوُي الو ءًةجذاس اهنأ ىلع عاب
 يف هب عافتنالا نأل ؛ةمألاو دبعلا عيب لصأ نم ُءانخلا عنمي الو «دمحأ كلذ ىلع

 ملعول « معن .قيقّرلا دصاقم مظعأ نم وهو ءاهريغو ةمدخلاب ٌلصاح ءانغلا ريغ

 .فيعض وهو « يناهلألا ديزي نب يلع هيفو )١( ١/۲٠۷.

 هتلعو يذمرتلا هبرغتساو )75١74(2 هجام نباو 19”*(2ه)و (17؟8) يذمرتلا هاور (۲)

 . يناهلألا ديزي نب يلع
 211/54 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ء(۸۷) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور رمع ثيدح (۳)

 يلع ثيدحو . ةمئألا روهمج هفعض «كورتم وهو  يلفونلا كلملا دبع نب ديزي هيف :لاقو

 . ءافعض ةثالث هدنس يفو )٥۲۷( ىلعي وبأ هاور
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 مامإلا دنع هل هيب زجي مل «هنم ةمرحملا ةعفنملل لإ هيرتشي + ا يرعتملا نأ

 دل ب اا لمح

 هنم مظعألا دوصقملا ناك اذإف «هنيع ٍفالتإ عم هب عفتني ام : يناثلا مسقلا

 يف نأ عم «ةتيملاو رمخلاو ريزنخلا ُميِب مرحي امك «هّعيب مرحي هنإف < اوم

 ءافطإو ءرمخلاب ةّصغلا عفدو ٌرطضملل ةتيملا لكأك «ةمرحم ٌريغ عفانم اهضعب

 ىري نم دنع هدلجو هرعشب عافتنالاو « موق دنع ريزنخلا رعشب زرخلاو «هب قيرحلا
 ٌعيبلا مرحو ءاهب أبعي مل «ةدوصقم ريغ عفانملا هذه تناك امل نكلو كلذ

 ملو ءاهبرش رمخلا نمو ءامهلكأ ةتيملاو ريزتخلا نم مظعألا دوصقملا "”نوكب
 موحش تيأرأ : هل ليق امل ىنعملا اذه ىلإ ةي راشأ دقو ,كلذ ادع ام ىلإ تفتلي

 انلا اهب ٌحبصتسيو وللا اهب نهدّيو «نُمسلا اهب ىلطُي هنإف « ةتيملا
 . (مارح وه ءال»

 نادا اخلاق ء«ٌمارح وه» : ب هلوق ليوأت يف ٌسانلا فلتخا دقو
 نم عنملل ًاديكأت كلذ نكي ذئنيحو « مارح ةتيملا موحشب روكذملا عافتنالا اذه

 .ًاحابم اهب عافتنالا نم ًائيش لعجي مل ثيح «ةتيملا عيب

 .هوجولا هذهب اهب عفتني دق ناك نإو مارح اهعيب نأ دارأ لب : ةفئاط تلاقو

 .كلذل اهعيب حاب الف .لكألا وه موحشلا نم مظعألا دوصقملا نكل

 ق ضع لا موحشب عافتنالا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 جيتحا اذإ :لاق ٌقاحسإ نأ الإ «قاحسإو دمحأ نع روصنم نبا لقن كلذكو

 هديب هسمي مل اذإ ٌروجي :دمحأ لاقو ءالف «ةحودنم هنع َدِجُو اذإ اًمأو ءهيلإ

 .«نوكل» :(ب) يف )١(

- 4۹ - 



 نبا هاكحو « ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوك نوع «كلذ زوجي ال : ةفئاط تلاقو

 .ءاطع ريغ نع اعامجإ ّربلا دبع

 زاوج يفف «تاساجنلا نم اهيف عقو امب تسّجنت اذإ ةرهاطلا ٌناهْدألا اّمأو

 دمحأو يعفاشلا بهذم يف روهشم ٌفالتخا هوحنو حابصتسالاب اهب عافتنالا

 دمحأ نع ناتياور هيفو ءامهريغو

 زوجي :ةياور دمحأ نعو ءاهُعيب زوجي ال هنأ ىلع نورثكألاف ءاهُعيب امأو
 نمو «يرعشألا ىسوم يبأ نع ّيورم وهو ءاهتساجنب ملعُيو «رفاك نم اهعيب

 ٌفلاخم ٌفيعض وهو اهب حابصتسالا زاوج ىلع اهعيب ٌزاوج جّرخ نم انباحصأ
 عافتنالا زاوجب ليق نإو اهعيب زوجي ال ةتيملا موحش نإف «ةقرفتلاب دمحأ صنل

 بوثلاك - ٍدئنيح  نوكيف «لسخلاب اهتراهطب لوقلا ىلع هجرخ نم مهنمو ءاهب

 ّنهدلا نب للع هّنأل ؛ ًاقلطم اهعيب ٌمنم دمحأ مالك رهاظو . ةساجنب خضمتملا

 .اهنمث لكؤُي ال ةتيملاو « ةتيم هيف سجننملا

 عافتنالا زاوجل «هعيب زاج ءاهنم هتراهطب ّمكُح امف « ةتيملا ءازجأ ةيقب امأو
 ىري نم دنع ُدلجلا كلذكو ءامهتراهطب لوقي نم دنع نرقلاو رعشلاك اذهو «هب

 هيلع لدي يراخبلا ٌبيوبتو «يرهزلا نع يکح امك . عيد وبخب رهاط هنأ
 ةساجن نوري نيذلا روهمجلا امأو . «7«اهلكأ ةتيملا نم مرخ امنإ» : ل لدعساو

 ٌدشو «ةتيملا نم ءزج هّنأل ؛ٍظئنيح هعيب نم اوعنم مهرثكأف «غابدلا لبق دلجلا
 الا هيلع تا طاطا تلا نكلو «سجنلا بوثلاك هعيب زاجأف «مهضعب
 له :رمع نب هللا دبع نب ملاس لاقو .نيعلا سجن وهو ءاهنم ٌءزج ةتيملا دلجو

 ‹(41۲۰) دواد وبأو >( ملسمو لي(ا5:55؟ يراخبلا سابع نبا ثيدح نم هاور )1(

 .(۱۲۸۴)و (۱۲۸۲) نابح نبا هححصو ء۱۷۲/۷ ىئاسنلاو «(١71١51)و
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 : يعخنلا لاقو  ةمركعو سوواط ههركو ٠؟اهمحل لكأك الإ ةتيملا دولج عيب
 . ”اهنامثأ اولكأيف ءاهوعيبي نأ نوهركي اوناك

 هاك لوو اي 8 اهتراهطب 00 «تغبد اذإ امأو

TT 0سا  

 نأ يراصنألا دوعسم تا نع (نيحيحصلا» يف تبث دقف «بلكلا امأو

 .(©بلكلا نمث نع ىهن كي هللا لوسر

 ) :لوقي ةي ّيبنلا عمس جيدخ نب عفار نع  «ملسم حيحص» يفو

 . «ماجحلا بسكو «بلكلا نمثو « ٌيغبلا ْرْهَم بسكلا

 بلع عمنا رم را حلا: لاق «ريبزلا یب بأ نع يرزجلا لقعم نع هيفو

 نع ةعيهل نبا نع فرعي ا كلذ نع لكك ينا رجز :لاقف 5-7

 يه . :لاقو ءريبزلا یب | نع لوس اوروبا اي رح دك .ريبزلا ىب

eهللا ا هلاق امك ٌدجوف كلذ عّبتت دقو «ةعيهل نبا  . 

 «يعازوألا مهنم .هومرح مهرثكأف «بلكلا عيب يف ُءاملعلا فلتخا دقو

 وبأ لاقو «مهريغو «قاحسإو دمحأو « يعفاشلاو «هنع روهشملا يف كلامو

 )١( ةبيش يبأ نبا هاور ۰/٠٠٠ .
 ) )۲(ةبيش یا نبا فنصم» رظنا ٠٠١/٦ .

 )”( ةبيش يبأ نبا هاور ١/۱١۱ .
 )٤( ملسمو «(۲۲۳۷) يراخبلا هاور )١6519(.

 )©( مقر )1554(.
 )5( ملسم هاور )1859(.
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 دبع لاقو .(292بسكلا فيا نه :نيريس نبا لاقو ,2تحس وه :ةريره
 0 0 را

 مهل ءالؤهو . “ريزنخ ّنمث وأ تلكأ بلك نمث يلابا ام : ىليل يبأ نب نمحرلا

 لاف

 ءانباحصأ نم ًةعامج مهقفاوو «ريرج نباو «يعفاشلا لوق اذهو «نيعلا نچ

 اذإ امهعيب زيجن امنإ ٌرامحلاو لغبلا نأ اومزتلاو «هريغو «هتايرظن» يف ليقع نباك

 امنا ءرامحلاو لغبلاك ًاقلطم هؤانتقاو هب 5 حبي د مل ٌبلكلا نأ : يناثلاو

 ىلإ روبل حيبت ال امك هعيب حيبُي ال كلذو .ةصوصخم تاجاحل هفانتقا 2

 . مهريغو انباحصأ نم ةفئاط دام اهو ا مدلاو ةتيملا

 يوذ دنع الإ هل ةميق ال هتاف .هتناهمو هتسخل هعبب نع يه امن هنأ : ثلاثلاو

 امب ةاساوملا يف ًابيغرت هنمث ذخأ نع يهنف .دوجولا ينم وهو ءةناهملاو حشا

 اذكو فلسا نم هريغو يرصبلا نسحلا ا اذهو «ةجاحلا نع هنم لضفي

 وهو «ديصلا بلكك «بالكلا ّنم هوانتقا حاب ام عيب 7 ةفئاط ترو

 يهن امْنِإ :اولاقو كلام نع ةياورو «هباحصأو ةفينح يبأو يعخنلاو ءاطع لوق

 رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةملس نب دامح یورو . اهنم هؤانتقا مرحي ام عيب نع

 ,(9 يئاسنلا هجّرخ «ديص بلك الإ ,رونسلاو بلكلا نمث نع ىهن ب ّيبنلا نأ

 )١( «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هاور 7/7

 ) )۲ةبيش يبأ نبا 748/5 .

 ) )۳ةبيش يبأ نبا 5/ 345-3748 .
 يتلا 2
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 نأ 0: ينطقرادلا ر سلا هلأ ا رك ٌثيدح وه لاف
 بلك يف ةصخر ةي ّيبنلا نع حصي مل : دمحأ لاقو باج ىلع هفقو حيحصلا

 ءانشتسالا اذه ةاورلا ضعب ىلع هبتشا هنأ ىلإ هريغو © يقهيبلا راشأو «ديصلا

 ريبزلا يبأ نع هتاياور يف ةملس نب دامحو «ءانتقالا نم وه امنإو « عيبلا نم هنظف
 نم فئاط اه امك جليم وش ق اقف نإ كاقوومور كرد قيل
 ريبزلا يبأ نع ؛ةملس نب داّمحل جّرخي مل ًاملسم َّنأل ءأطخأ دقف  نيرخأتملا
 مهرثكأ وأ هخويش نم ريثك نع هتاياور نأ ”«(زييمتلا» باتك يف 0 دقو ًائيش

 . ةيوق ريغ

 يورو «ههرك نم مهنمف «هتهارك يف ُءاملعلا فلتخا دقف ّرهلا عيب اّمأف

 «يعازوألاو «ديز نب رباجو «دهاجمو سوواطو ءاطعو رباجو ةريره يبأ نع كلذ

 ركب يبأ ٌرايتخا اذهو «عابّسلا دولج نم نوه وه :لاقو «هنع ةياور يف دمحأو

 نباو نسحلاو ةياور يف ءاطعو سابع نبا ٌرِهلا عيب يف صخرو ءانباحصأ نم

 و يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو «دامحو مكحلاو نيريس

 ٌصخرو ,اهعيب هرك هنأ نسحلا نعو «ناتياور قاحسإ نعو «هنع روهشملا يف

 .اهب عافتنالل اهئارش يف

 ايش هيف ملعأ ام :دمحأ لاق ايمي رع ىلا O ةدازخلا

 ل طقم هيف تتاح ف اضيأ لاقو ‹ حصي وأ تبثي

 د

 ةرسيتم اهنأل ‹ةءورم ةلقو ةءاند ل «اهعيب نع یھن 3 : لاق نم مهنمو

 )١( «ننسلا» يف ۷۳/۳ .

 ) )۲«ننسلا» يف ١/۷.

 ) )5ص ۱۷۱-۱۷۰ .
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 لذب يف مهيلع َررض ال يتلا سانلا قفارم نم يهف « يعاد اهيلإ ةجاحلاو دوجولا

 .اهنمث ذخأ نع رجز كلذلف :ةميمذلا قالخألا حبق أ ْنِم كلذب حشلاف « ءاهلضف

 ال اهوحنو تارشحلاك هيف عفن ال امف «لكؤت ال يتلا تاناويحلا ةيقب امأو

 امك « عيبلل ًاحيبم نوكي الف «ليلق وهف ءاهضعب يف عفن نم ركذُي امو هيب زوجي
 حيحصلا ناك اذهلو «عافتنالا نم اهيف ام هل ركذ امل ةتيملا عيب لكي ٌيبنلا حبي مل

 . كلذ وحنو دايطصالل ناديّدلا الو «مدلا صَمل قلعلا عيب حاب ال هنأ

 رثكأ ىكحف «رقصلاو ٌيزابلاو دهفلاك ءاهنم دايطصالل ٌمفن هيف ام امأو
 ركذو .اهعيب ٌراجأ نم مهنمو «دمحأ نع نيتياور اهعيب زاوج يف باحصألا

 مهنمو «()«درجملا» يف ىلعي يب أ يضاقلاك ةهاركلا ةياور لوا كلغ عامجإلا

 عيب زاجأو ءزاوجلاب رخآ ًاهجو هيف ىكحو «رسنلاو دهفلا عيب زوجي ال : لاق نم

 . ىسوم يبأ نبا لوق وهو «ًافالخ هيف كحي ملو ءروقّصلاو ةازبلا

 «يروثلا : مهنم ءءاملعلا رثكأ هوحنو باقعلاو يزابلاو رقصلا عيب زاجأو

 هنع ا يف دمحأ نع صوصنملاو «قاحسإو « يعفاشلاو « يعازوألاو

 :لالخلا لاق ٠ ؛ةمّلعم نكت مل اذإ هزاوج يف هنع ةياور يف فقوتو ءاهعيب ٌزاوج

 لا لک ای ج ةعاقحلا هار اه ىلع "معلا

 ‹رظن هيفو «هوحنو دهفلا مكح همكح ليفلا E ضني محو

 هلعجو ا ا ھا لبنح ةياور يف دمحأ نع صوصنملاو

 اذهو « خسم وه : : لاقو نط بكري ل : لاق هنأ نسحلا نع يكحو ءعبسلاک

 ا ااا

 ال : ىسوم يبأ نبا لاقو ««درجملا» يف يضاقلا هلاق بدلا عيب زوجي الو

 )١( «نونظلا فشك» رظنا لوصألا يف « درجملا» وه ٠١۹۳/۲ .
E 



 رقصلاك وهف « عاتملا ظفحل , عضوم يف هب عفتني ناك نإ : «درجملا» يف يضاقلا

 هذهو ءاقلطم ٌمنملا حيحصلاو «هعيب ٌروجي ال دسألاك وهف ءألإو ءّيزابلاو
 . ةتيملا عفانمک عيبلا حيبت الف .هنم ةدوصقملا يه تسيلو «ةريسي ةعفنملا

 ثيدح نم ©دمحأ مامإلا جرح ءاولتق اذإ رافكلا فيج هعيب نع يهن اممو

 هتفيجب اوطعأف «نيكرشملا نم الجر قدنخلا موي نوملسملا لتق :لاق سابع نبا
 ثيبخ «ةفيجلا ثيبخ هنإف .هتفيج مهيلإ اوعفدا» : كك هللا لوسر لاقف ءالام

 نأ اودارأ نيكرشملا نإ : هظفلو « يذمرتلا هجّرخو .ًائيش مهنم لبقي ملف ««ةيّدلا

 يف عيكو هجرخو . "7 مهعيبي نأ ُك يلا ىبأف نيكرشملا نم لجر دّسْج اورتشي
 . عابت ال ةفيجلا :عيكو لاق مث ءالسرم ةمركع نع رخا هجو نم هباتك

 لا يف لوقت ام :قاحسإل تلق :برح لاقو
 يلجعلا دروتسملاب يت أ ًايلع نأ ينابيشلا ورمعوبأ ىورو .ال :لاق ؟نيكرشملا

 ا كف ىراضتلا تلف «هلتقف «ٌبوتي نأ ىبأف هباتتساف ءرصنت دقو

 .© هقرحأف يلع ىبأف

 )١( «دنسملا» يف  »5548/1١فيعض وهو «باب نب رصن هدانسإ يفو .

 . ظفحلا ءيس وهو « ىليل يبأ نبا هدانسإ يفو«(6١/1١) يذمرتلا هاور (۲)

 يف ينامكرتلا نبا هدانسإ ححصو ۲٠٤/٦ يقهيبلاو )۱۸۷٠١( قازرلا دبع هاور (”)

 . ةبيش يبأ نبا ىلإ هتبسن دازو «يقنلا رهوجلا»

 يضر يلع 0 :لاق «ةمركع قيرط نم (5477) «يراخبلا حيحص» يفو :تلق

 يهنل مهقرحأ مل انأ تنك ول :لاقف «سابع نبا كلذ غلبف « مهقرحأف « ةقدانزب هنع هللا

 هنيد لدب نم» : هلك هللا لوسر لوقل مهتلتقلو هللا باذعب اوبذعت ال» : لك هللا لوسر

 . «هولتقاف

_ 66 



 نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 نمل ىلإ عب لك يلا نأ يرعشألا ىسوُم يبأ هيبأ نع درب يبأ ن

 يبأل ليقف ءرزملاو غتبلا : لاق «؟يه اًمو» :لاقف .اهب َُنصُن ةيرشأ نع اسف

 ٍركسُم لک» : لاقف ءريعشلا يبن رِْملاو « لسعلا ذيب :لاق ؟غتبلا امو : : ةدرب

 .٠)ٰيراخبلا هجرخ «مارح

 «نميلا ىلإ ٌداعمو انأ ةا هللا لوسر ينثعب : لاق هظفلو «ملسم هجّرخو
 تارا را هل لاقي انضرأب عن: ًبارش نإ «هللا لوسر اي : :تلقف

 :لاقف : ملسمل ةياور يفو . مارح ركسم لک : لاقف «لسعلا نم عتبلا : هل لاقي
 8 هللا لوسر ناكو : لاق هل ةياور يفو ««مارح وهف ِةالّصلا نع ركسأ ام لك

 نع ركسأ ركسم لک نع ىهنأ» :لاقف «همتاوخب ملكلا م عماوج ّيطعأ دق
 «ةالصلا

 AE «تاركسملا عيمج لوانت ميرحت يف لصأ ثيدحلا اذه

 eT ميرحتل ةيضتقملا ةّلعلا هباتك يف هللا ركذ دقو

 ءهتالص يف أرقو «نيرجاهملا ضعب ؛ یلص امل ةالصلا تقو روضح دنع رمخلا

 مثناو ةالصلا اوبرقَت ال اونمآ َنيِذّلا اهي اي : ىلاعت هلوق َلزنف «هتءارق يف طلخف

 لَك هللا لوسر يدانم ناكف ٤۳[. :ءاسنلا] « نولوقت ا نتخ يراكس

 ىئاسنلاو ةةضتنتيل] دواد وبأو ۰ ٦۱۰۸ص 1١1/95(. ملسمو ۰( 4) يراخبلا هاور )١(

 . (۳۷۷٥)و )٥۳۷۳( نابح نبا هححصو ,"* ١4:0
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 : ىلاعت هلوقب قالطإلا ىلع اهمّرح هللا نإ مث ناركس َةالَّصلا برقي ال : يداني
 ماتم 2 03 ماما م و 0 و 3 و 7 29

 هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنالاو رسيملاو رمخلا و

 رمخلا يف ء ءاضغبلاو ةوادعلا مكي قوي نأ ناطيشلا ديرب امن .دوحلفت مُكّلَعل

 :ةدئاملا] «نوهتنم أ لهف ة ةالّصلا نعو هللا ركذ نع مُكّدصَيو رسيملاو

-41]. 

 ناطيشلا نأ وهو ءرامقلا وهو ءرسيملاو رمخلا ميرحت لع هناحبس ركذف

 ىذأ ىلع طاس امبرف «هلقع ّلتخا ا سل

 نمف «ثئابخلا مأ يهو «لتقلا ىلإ غلب امبرو « مهلاومأو مهسفنأ يف ٍسانلا

 «هريغو نامثع نع ىنعملا اذه يور دقو .رفك امبرو « ىنزو سفنلا لتق ءاهبرش

 ا اعوفرم يورو

 هدقح ٌدتشيف «ءيش هل قبي ملف ءًأرهق هنم هلام ذخاو رهف امبرف سماق نمو

 ا ا لا عاقيإ ىلإ ىدأ ام ّلكو . ا نم ىلع

 َّنِإف ءةالصلا نعو هللا ركذ نع رسيملاو رمخلاب ٍدصي ناطققلا نأ ناجي

 اذهلو لنآ الو « هللا ركذي نأ میطتسی الف ا افغ لوزي نالا

 هللاو « هر اهيف فرعي ال ةعاس هيلع رمت رمخلا تراش نإ :فلّسلا ّنم ةفئاط لاق

 ىلإ ىذا امف .هوعيطُيو «هودبعيو «هوركذيو «هوفرعيل قلخلا قلخ امنإ هناحبس

 ءًامرحم ناك «هتاجانمو هركذو هبر ةفرعم نيبو دبعلا نيب لاحو كلذ نم عانتمالا

 مهرطضاو «هيلع دابعلا لّبَج ىلاعت هللا نإ ءمونلا فالخب اذهو کلا وهو

 نم وهف «بصنلاو يعسلا نم مهل ةحار وه ذإ «هب الإ مهنادبأل ماوق الو هيلإ

 )١( دمحأ هاور ٥۳/۱. يذمرتلاو .(۳۹۷۰) دواد وبأو ) »)۳۰٤۹يئاسنلاو ۲۸۷-۲۸۹/۸

 يفوكلا ينادمهلا ليبحرش نب ورمع همساو - ةرسيم يبأ نع «قاحسإ يبأ نع قرط نم -
 يذمرتلاو ينيدملا نب يلع هححصو . . .رمع نع .

 .ًاعوفرم هنع )٧۳۲٤( نابح نبا هاورو «ًافوقوم نامثع نع ۰۴۱۰/۸ يئاسنلا هاور (۲)
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 ركذ ىلإ ظقيتسا مث «ةجاحلا ردقب نمؤملا مان اذإف «هدابع ىلع هللا معن مظعأ

 لاق نم لاق اذهلو ءركذلاو ةالصلا ىلع هل ًانوع همون ناك «هئاعدو هتاجانمو هللا

 . يتموق بستحأ امك يتمون بستحأ ينإ : ةباحصلا نم

 ن كر دحر ان اق ع عو هللا ركذ ع كر ملا كلذكو
 هقارغتسال اهركذي داكي ال یتح هتامهمو هحلاصم عيمج نع هب لغتشيو «هیلع
 يتلا ٌليثامتلا هذه ام : جنرطشلاب نوبعلي موق ىلع رم امل يلع لاق اذهلو « هيف
 نإ» :ثيدحلا يف ءاجو . ليثامتلا ىلع نيفكاعلاب مههبشف ؟(7نوفكاع اهل متنأ

 امك اهّعدي نأ هنكمُي ٌداكي الف ءاهب لق قّلعتي هنإف ,"2«نثو دباعك رمخلا َنمدم
 5 نثولا ٌدباع عدي ال

 «هتفرعمل مهبولق غيرفت نم هلجأل دابعلا هللا لَ امل اضم هلک اذهو

 دبعلا نيب لاح امف < هيلإ لاهتبالاو «هئاعدو «هتاجانمو «هرکذو «هتيشخخو و
 ناک هيلع ًاضحم ًاررض ناك لنا ورع ا ا نيو
 اذهل ام : جنرطّسلاب نوبعلي مهآر نمل لاق هنآ يلع نع يور دقو امرحم

 « ضوع ريغب وأ ضوعب ناك ءاوس را هاوي انهيزسو ۵ متقلخ
 نعو « هلا ركذ نع اهباحصأ ٌلغشت اهّنأل ,«5هنم ٌرش وأ درنلاك جنرطشلا نإو

 . عاطقنا هدنس يفو ۲۱۲/۱۰ يقهيبلاو «۷۳۸/۸ ةبيش يبأ نبا هاير (۱)

 دمحأ سابع نبا ثيدح نم هاورو .(۳۳۷۵) هجام نبا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (۲)
 . )٥۳۲۳( نابح نبا هححصو <75

 . حصي الو 1١17/٠١., يقهيبلا هاور (۴)

 ٌرايخ هب بعل دقو ؟تبثي ثيدح هتيهارك الو جنرطشلا ميرحت يف سیلو !اذه لاقي فيك )٤(
 رظنا « مهريغو يبعشلاو «ةورع نب ماشهو «نيريس نب دمحمو.«ريبج نب ديعس : نيعبأتلا
 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا لاقو 5١1١/٠١-7١11, «يقهيبلا ننس»

 - انخياشم ضعب لقنو «مارح درنلاب بعللا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ دق : ٤
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 . درثلا نم رثكأ ةالّصلا

 اع رتا ا ]كو احرك شا : لاق لك ّيبنلا نأ ٌدوصقملاو

 . «مارح وهف

 نع «نيحيحصلا» يف اجّرخف اب ّيبنلا نع كلذب ُثيداحألا ترتاوت دقو

 : ملسم ظفلو «مارح رمخ لكو ٌرمخ ركسم لکو : لاق هلك ّيبنلا نع «رمع نبا

 نع لثس ةلك لا نأ ةشئاع تيد نم اضن ار .©0«مارح ركسم لکو»

 بارش لك» :ملسمل ةياور يفو «مارح وهف ءركسأ بارش ّلك» :لاقف ءعتبلا

 هب اجتحاو «نيعم نب ىيحيو دمحأ ثيدحلا اذه حص دقو (”(مارح ركسم

 ءيش تبثأ هنأو «هتحص ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ عامجإ ربلا دبع نبا لقنو

 .ركسملا ميرحت يف يب ّيبنلا نع ىورُ
 كلذ تبثي الف «هيف هنعط نم نيعم نبا نع ةيفنحلا ءاهقف ضعب هلقن ام اّمأو

 لك» : لاق هلي يبنلا نع رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم ملسم جّرخ دقو , 27 هنع

 هنآل «هتحابإ ىلإ مهضعب بهذف « جنرطشلاب بعللا يف اوفلتخاو «هميرحت ىلع عامجإلا =

 ةالص هببسب رخؤي ال نأ :اهدحأ : ةثالث طورشب نكل «هدئاكمو برحلا رومأ يف هب ناعتسي

 نع بعللا لاح هناسل ظفحي نأ :ثلاثلاو «رامق هيف نوكي ال نأ : يناثلاو .اهتقو نع

 طقاس ناك «رومألا هذه نم ًائيش لعف وأ هب بعل ىتمف «مالكلا ءيدرو انخلاو شحفلا

 ههركو « يبعشلاو ريبج نب ديعس هتحابإ ىلإ بهذ نممو .ةداهشلا دودرم «ةءورملا

 ركذ درو دقو «درنلاك هميرحت ىلإ ءاملعلا نم تاعامج بهذو «هيزنت ةهارك يعفاشلا

 اس الو انوي ادانشإ اهتم ءيشل ملعأ ال ثيداحأ يف جنرطشلا

 )١( يذمرتلاو ,«(*51/84) دواد وبأو 215/7 دمحأو «(۲۰۰۲۳) ملسم هاور )18651١(,

 يئاسنلاو ۸/ ۲۹٦.رمع نبا ثيدح نم يراخبلا دنع وه سيلو

 )5١١١(. ملسمو «(٩۸٥٥)و (٥۸٥٥)و )۲٤۲( يراخبلا هاور (۲)

 = دق نيعم نبا نإ :لاق نم ىلع ًادر ۲۹۰ / ٤ «ةيارلا بصن» يف يعليزلا ظفاحلا لاق (م)
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 .()« مارح ركسم

 نمو نيعباتلاو ةناخيطلا نم نيملسملا ءاملع ٌروهمج بهذ لوقلا اذه ىلإو

 يعازوألاو ثيللاو يعفاشلاو كلام ٌبهذم وهو «راصمألا ءاملع نم مهدعب

 لهأ هب لوقلا ىلع عمتجا اًمموهو , مهريغو نسحلا نب دمحمو قاحسإو دمحأو
 . مهلك ةنيدملا

 TE اولاقو «ةفوكلا لهأ ء ءاملُع ْنِم فئاوط هيف فلاخو

 ,.هنوذ ام مرحي الو رك يذلا ٌردقلا هنم مرحي امنإف < .اهادعامو دا کلا

 ًاروفغم نيدهتجم كلذ يف اوناك نإو «مهيلع كلذ نوركنُي راصمألا ء٤ ٌءاملع لاز امو

 ذيبنلا ىف ٌثدجو ام : كرابملا نبا لاق .نيدلاو ملعلا ةّمئأ نم ٌقلخ مهيفو مهل
 مامإلا ركنأ كلذكو 2 يعخنلا ينعي  ميهاربإ نع الإ حيحص دح أ نع ةصخر

 ايش هيف ركذي ملو «ةبرشألا» باتك فنص دقو حصي ٌءيش هيف نوکی نأ دمح دمحأ

 فلسلا ضعب نع هيف ركذو «نيفخلا ىلع حسملا يف ًاباتك فنصو ,ةصخرلا نم

 يف تلعج امك ةصخرلا ةبرشألا باتك يف لعجت مل فيك :هل ليقف ,هراكنإ

 . حيحص ٌتيدح ركسملا يف ةصخرلا يف سيل :لاقف ؟حسملا

 دست د ل رداع يحل م نا وخ کب ای ا
 مل ولف «بنعلا ٌرمخ اهب نكي ملو ءةبرشألا نم مهدنع امع ةنيدملا لهأ لاؤس

 «ثيدحلا بتك نم ءيش يف هدجأ مل هلك مالكلا اذه :لاق - ثيدحلا اذه يف نعط =

 نع ساحنلا رفعج وبأ دنسأ : ٤٤/٠١ «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو . ملعأ هللاو

 .بابلا يف ءيش حصأ «مارح وهف ركسأ بارش لك» ةشئاع ثيدح نأ نيعم نب ىيحي

 يعليزلا لوق ركذ مث .هل لصأ ال : لاق هنأ نی نيعم نبا نع لقن نم ىلع بقعت اذه يفو

 . قباسلا

 )١( يئاسنلاو «(۲۰۰۲) ملسم هاور ۳۲۷/۸ .

 . حيحص دانسإب 77ه /4 يئاسنلا هنع هاور ةهز

٤ 



 ميرحت 5 ا 0 0 وسم نباح بلا 8 3

 . هبانتجاب

 تمرح نيح رمخلا انيلع تمّرُح :لاق سنأ نع ٠«يراخبلا حيحص» يفو
 .رمتلاو رسبلا انرمخ ةماعو ءاليلق الإ بانعألا ٌرمخ ُدِجَن امو

 طيلخ َءاضيب نب لي و «ةناجُ ابأو ءةحلط ابأ يقسأل ين : لاق هنأ هنعو

 ذئموي اهذعن انإو «مهرغصأو مهيقاس انأو ءاهتفذقف ,رمخلا تمرح ذإ رمتو رسب

 .”رمخلا

 يذلا اذه مكخجيضف ريغ ٌرمخ انل ناك ام :لاق هنع «نيحيحصلا» يفو
E OG 

 رمخلا اهيف مرح يتلا ةيآلا هللا لزنأ دقل : : لاق هنع 00 و يفو

 نإو رمخلا ميرحت لت :لاق ءرمع نبا نع ©«يراخبلا حيحص» يفو
 .بنعلا بارش اهنم ام ةبرشأ ةسمخل ذئموي ةنيدملاب

 «ربنملا ىلع رمع ماق :لاق ءرمع نبا نع « يبعشلا نع «نيحيحصلا» يفو

 ٍلسعلاو رمتلاو بنعلا :سمخ نم يهو رمخلا ميرحت لزن ءُدعب امأ :لاقف

 )١( مقرب )9٥۸۰( .

 )۲( يراخبلا هاور )٥٦٠۰(.

 )*( ملسمو :(4510 يراخبلا هاور )۱۹۸۰( )٤(.

 )٤( مقر )۱۹۸۲(.

 )٥( مقر )5515(.

 - ا



 ءدواد وبأو «دمحأ مامإلا هجّرخو .لقعلا رماخ ام :رمخلاو ريعشلاو ةطنحلاو

 ركذو . يب ّئبنلا نع ءريشب نب نامعنلا نع يبعشلا ثيدح نم يذمرتلاو

 :قياملا نتا

 .رمخ وهف «هتقتعف هترمخ ام :ٌرَمُع لاق :لاق ةدرب يبأ نع قاحسإوبأ ىورو

 نب سنا تلاس :لاق لفلف نب راتخملا نع دمحأ مامإلا () (دنسم)) يفو
0 2 

 لك» :لاقو ةتفزملا نع لك هللا لوسر ىهن :لاقف ةيعوألا يف برشلا نع كلام

 ؟انماعط ىلع ناتبرشلاو ٌةبرشلاف مارح ركسلا تقدص :هل تلق «مارح ركسم
 ةطنحلاو لسعلاو رمتلاو بنعلا نم رمخلا :لاقو مارح هريثكو هليلق ركسملا :لاق

 نب هللا دبع نع دمحأ هجّرخ .رمخلا وهف كلذ نم ترمخ امف «ةرذلاو ريعشلاو

 . ملسم طرش ىلع ذانسإ اذهو «هركذف لوقي لفلف نب راتخملا تعمس : سيردإ

 ٌرمخلا» : لاق ال ّيبنلا نع «ةريره يبأ نع © «ملسم حیحص)» يفو

 .رمخ رمتلا ذيبن نأ ىف حيرص اذهو ««ةبنعلاو ةلخنلا سلا نیتاه نم

 ٌنباو ءدواد وبأ هجّرخ امك «هريثک ركسأ ام ليلق نع يهنلاب حيرصتلا ءاجو

 )١( ملسمو «(۸۱٥٥)و (5519) يراخبلا هاور )۳۰۳۲(.

 نب ميهاربإ هدانسإ يفو )١41/7(2 يذمرتلاو «("51/5) دواد وبأو «.4//751 دمحأ هاور (۲)

 دنع زيرحوبأ هعبات نكل . بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاق اذلو .ثيدحلا نيل وهو ءرجاهملا

 )٥۳۹۸(. نابح نبا

 . ٠٠١/۸ ةبيش يبأ نباو )۱۷٠١١(« قازرلا دبع هاور (۴)

 . ملسم طرش ىلع ًاضيأ هححصو .40-4 4/٠١ «حتفلا» يف ظفاحلا هركذو ۰۱۱۲/۴ (4)

 يئاسنلاو )۱۸۷١(« يذمرتلاو ,(5014) دواد وبأ ًاضيأ هاورو .(1946) مقر (ه)

 . (0745) نابح نبا هححصو ©«

Es 



 هريثك ركسأ ام» :لاق لَك ٌيبنلا نع رباج ثيدح نم هنسحو «يذمرتلاو .هجام

 . © مارح هليل
 ۰ دک ّيبنلا نع «ةشئاع ثيدح نم هنسحو . يذمرتلاو ,دواد وبأ جرخو

 2 026 2 ء + 1
 ةياور يفو ««مارح هنم فكلا ٌءلمف «قرفلا ركسأ امو «مارح ركسم لک» : لاق

 هنإ : لاق نمع لئسو . هيلإ بهذو «دمحأ هب جتحا دقو «(( مارح هنم ةوسحلا»

 يئاسنلا جرخ دقو . هتلاقم يف الغ دق هنأ ينعي « لغُم لجر اذه :لاقف ؟حصيال

 ّىبنلا نع ءورمع نب هللا دبعو «صاقو ىبأ نب دعس ةياور نم ثيدحلا اذه

 . اهركذ لوطي ةريثك هوجو نم هلك ّيبنلا نع يور دقو ي

 «يناشيجلا بهو وبأ ينثدح «بيعش نبورمع نع «نالجع ْنبا یورو

 «نميلاب نوكت ةبرشأ نع هولأسف ءب ّبنلا ىلع اومدق مهنأ نميلا لهأ دفو نع

 له» : لكي ُنبنلا لاق ءريعشلا نم ٌرْزِملاو « لّسعلا نم ٌعتبلا هل اوُمَسف :لاق

 (هريثك ركسأ ام ليلق مارحف» :لاق ءانركس انرثكأ نإ :اولاق (؟اهنم نوركست

 . ^ ليعامسإ يضاقلا هجرخ

E EEEم 0 ا  
 ميرحت ىلع «مارح ركسم لك» : هلو يبنلا لوقب جتحت ةباحصلا تناك دقو

 ثدح امو ب ّيبنلا دهع ىلع اهنم ادوجوم ناك ام ,تاركسملا عاونأ عيمج

 ءركسأ امف «قذابلا دمحم قبس :لاقف «قذابلا نع سابع نبا لمس امك «هدعب

 . )٥۳۸۲( نابح نباو )١1856(« يذمرتلاو «(”5401) دوادوبأ هاور (1)

 . (8989) نابح نبا هححصو )١855(, يذمرتلاو 541”7(«2/) دواد وبأ هاور (۲)

 يبأ نب دعس ثيدح نم ۳۰۱/۸و ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم ٣۰۰/۸ يئاسنلا هاور (۴)

 . نسح نيدانسإلا الكو «صاقو

 نبا لاقو ءرظن هدانسإ يف : يراخبلا لاق « يناشيجلا بهو وبأ ,فيعض هدانسإو )٤(

 . هقيثوتب نابح نبا درفناو ,لاحلا لوهجم :ناطقلا

 5 يك



 هذه يف لخد دقف اركسم' ناك نإ هن هنا ا هجرخ « مارح وهف

 . ةماعلا ةعماجلا ةملكلا

 : ناعون لقعلل ليزملا ٌركسملا نأ ملعاو

 يفو «هبرش مّرحملا رمخلا وه اذهف .ٌبرطو ذل هيف ناك ام :امهدحأ

 اي: لجو هل لاف هلك لا دنع ًاسلاج ناك هلأ فعلا قلط وع لا

 لئاس نم» : ولك لاقف ؟انرامث نم انضرأب هعنصن بارش ىف ىرت ام هللا لوسر

ragيذلاب وأ - هديب يسفن يذلاوف « ممم  

 .«ةمايقلا موي رمخلا هللا هيقسيف «هرك َةَّذل ءاغتبا ّلجر هبرشي ال 50

 ناك اوتو. ا ما ا نم ةفئاط لاق

 اولخدأو «كلذ ريغ وأ «نبل وأ ٍرمث وأ ٌبح نم ناك ء ًءاوسو «ًابورشم وأ ًاموعطم
 چ اا «بنقلا رو ف فحل يتلا ةشيشحلا كلذ يف

 ,ةملس ّمأ نع «بشوح نب رهش ثيدح نم "«دواد يبأ ننس» يفو «هركسو

 ءدسجلل ردخملا وه :رتفملاو «رتفمو ركسُم لك نع ةي هللا لوسر ىهن :تلاق

 ا .راكسإلا دح ىلإ هتني مل نإو

 لاقف «هوحنو جنبلاك «برط الو هيف ةذل الو ,ركسيو ّلقعلا ليزي ام : يناثلاو

 )١( مقر )0694(.
 «دنسملا» ىلإ هبسن دقف «هنم طقس امم هنأ نظأو «دنسملا» نم عوبطملا يف وه سيل (۲)

 لاجر :لاقو )۸۲١۹(« يناربطلا ىلإ هتبسن دازو ۷٠/١ «عمجملا» يف يمئيهلا ًاضيأ

 . تاقث دمحأ

 . ۱۰۲/۸-۱٠۳ ةبيش يبأ نبا هاورو «دمحأل (۳۲) «ةبرشألا» باتك يف وهو :تلق

 يقهيبلاو 204/5 دمحأو ۱۰۳/۸-۰٠٠٤ ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو )۳۹۸٩(. مقرب (۴)

 .بشوح نب رهش فعضل فيعض هدانسإو 4
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 يور دقو «زاج ةمالسلا هنم ٌبلاغلا ناكو ءهب يوادتلا ةجاحل هلوانت نإ :انباحصأ

 هل لاق ءاهعطق اودارأو «هلجر يف ةّلكألا تعقو امل هلأ ريبُرلا نب ةورُع نع
 :لاقو « ىبأف < . عطقلا ملأب سحب الو ,كّلقع َبيغي ىتح ًءاود كيقسن : ءابطألا

 10ه فرعي ال تح هلقعاعتم لوز اوبك ترد افلح نأ تيل ان

 . لجو رع يبر ركذ نيبو ينيب لوحي ًائيش برشأ ال :لاق هنأ هنع يورو

 نباو « يضاقلاك انباحصأ ٌرثكأ لاقف «يوادتلا ةجاح ريغل كلذ لوانت نإو

 .ةجاح ريغل لقعلا ةلازإ نايس لآل « مرحم ا : «ينغملا» بحاصو ‹ ليقع

 TT فعض هيفو - e ل

 .۰یئابکلا
 هيف ةَّذل ال هنأل ؛كلذ ُمّرحَي ال : «هنونف» يف ليقع نبا مهنم ةفئاط تلاقو

 الو هوحنو جنبلا يف بارطإ الو «ةبرطملا ةَّدشلا ّنم اهيف امل تمّرح امنإ ٌرمخلاو
5 . 
 . ةلذس

 ٍمکحف «قّلطف «هب ركسو ا : نيرثكألا لوق ىلعف
 و « يضاقلاو دماح نباك انباحصأ رثكأ هلاق «ناركسلا قالط مكح هقالط

 لدي اذهو ذل هيف سيل هّنأب اولّلعو .هقالط ٌمقي ال : 0

 هعم قالطلا عوقو يفو «مرحم وه :ةيعفاشلا تلاقو .هومرحي مل ا

 , يضاقلا هلوأتو «ناركسلا فالخب هقالط ُعقي ال هنأ دمحأ مالك ٌرهاظو «ناهجو

 . كلذل لمتحم همالك قايسو «هل أداقتعا ال ءةيفنحلل امازلإ كلذ لاق امنإ :لاقو

 )١( «ءالبنلا مالعأ ريس» رظنا 47/4 .

 )۲( ىلعيوبأ هاور )۲۳٤۸(«. رازبلاو )١05(« هريبكلا» يف يناربطلاو )١١91*8(« هدانسإو
 يبحرلا شنح فعضل فيعض .
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 وهلال تار لا م ت طو ود فام لوا بحب ااف دخلا اك
 .هنع ًارجاز دحلا َلعُجف ءهيلإ سوفنلا وعدت يذلا

 يف سيل هنأل ءريزعتلا ىوس هيف سيلف ذل الو برط ريغب رکس هيف ام امأف

 محلو ةتيملا لکأک وهف «هنع رجاز رّدقم دح ىلإ عاج يحل عاد سوفنلا

 . مدلا برشو ءريزنخلا

 برش ْنَم ّدح نوري هريثك ركسأ ام ليلق ٌميرحت نوري نيذلا ءاملعلا رثكأو

 يبأل ًافالخ .دمحأو يعفاشلا لوق وهو .ًالوأتم هلح دقتعا نإو «هريثك ركسُي ام

 يلو الب حكانلا ٌّدح يفو . يلو الب حكانلاك وهف وال ذكي ال لاف هناف نوت

 ذيبنلا برش نيبو هنيب قرف نم قّرف دقو َّدَحُي ال هنأ حيحصلا نكل .ًاضيأ فالخ
 هميرحت ىلع عمجملا رمخلا برش ىلإ ,عاد هيف فلتخملا ذيبنلا برش ّنأب اتم

 ب ير ىلع عيجملا ىذا نع نغم هنإف « ّيلو ريغب حكانلا فالخب
 نألا كرر امم ت هنعمل 4١ دبع دمحأ نع ٌصوصنملاو . هنع فافعتسالل

 تر نش دخ : مرثألا ةياور يف لاق هنإف نو حلا دع ادب ل طق هلو

 ةتبلا قالط نأ ًالوأتم اهعجار مث ءةتبلا قَّلَط نم مامإلا ىلإ عفر ولو «ًالوأتم ذيبنلا

 نيب هرمأ .كاذ ٌريغ اذه :لاقو ءامهنيب قرفُي ال ثالث اهنأ ىري مامإلاو ةد
SEّيبنلا لاقو « خيضفلا  

 سالا ٌفلتخا ٌءيش وه امْنِإ ةتبلا قالطو «نيب اذهف ءارمخ ركسم لك» : كك :
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 نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 لَم امو : لوقت كي لل لوسَر تغمس : لاق ٌبركي دعم نب ن
 ال َناَك نف هلص ّ مقي ٌتالَكأ مآ نبا بسحب نط نم ا ًءاعو يمد

 يذمرتلاو ُدَمحأ ٌمامإلا اور «هسفتل ْتْلثو .هبارشل تو ,هماعطل ُتلثَف ٠ ةَلاَحَم

 .©0ٌنَسَح ٌتيدَح :ٌيذمرَتلا َلاَقو جام ُنباو يئاسنلاو

 رباج نب ىيحي ثيدح نم ٰیذمرتلاو دمحأ مامإلا هجّرخ تلا اذه
 ةياور نم رخآ هجو نمو هجولا اذه نم يئاسنلا هجّرخو «مادقملا نع يئاطلا

 هلو هنع رخآ هجو نم هجام نبا هجرخو .هّدج نع مادقملا نب ىيحي نب حلاص

 ىرخأ قرط

 يف يوغبلا مساقلا وبأ ىورف ءهببس ركذ عم ثيدحلا اذه يوُر دقو
 ربيخ يب هللا ا تى :لاق عقَرملا نب نمحرلا دبع ثيدح چ

 ىلإ وكشف + ىمحلا مهتثغمف ,ةهكافلا سانلا نار «هكاوفلا نم ةرضخم يهو
 يف هللا نسو توملا ٌدئار ىمحلا ا : ل هللا ا لاقف ءم هللا لوسر

 «یربکلا» يف يئاسنلاو )۳۳٤۹(« هجام نباو .(۲۳۸۰) يذمرتلاو «١؟/ ٤ دمحأ هاور )١(

 ,(508) «دهزلا» يف كرابملا نبا ًاضيأ هاورو ٠٠۹/۸ 5١79, «ةفحتلا» يف امك

 )٠١٤١( «باهشلا» يف يعاضقلاو «(5457)و ٠١/)5414( «ريبكلا» يف يناربطلاو
 هقفاوو ۴۳-۳۳۲ ۱و ۱۲۱/۲ مكاحلاو ,.(ه؟5) نابح نبا هححصو ء(41١)و

 ةضراع» يف وه اذكو « حيحص نسح :لاق «يذمرتلا ننس» نم عوبطملا يفو , يبهذلا

 «فارشألا ةفحت» يفو . يروفكرابملل «يذوحألا ةفحت»و يبرعلا نب ركب يبأل «يذوحألا

 . حيحص نسح : خسنلا ضعب يفو «نسح :لاق : يزملا ظفاحلل

5 1 



 اهوبصف ءنانّشلا يف ءاملا اودّربف مكتذخأ اذإف ءرانلا نم ًةعطق يهو «ضرألا
 تبهذف كلذ اولعفف :لاق ءاشعلاو برغملا ينعي «نيتالصلا نيب مكيلع

 نإف ء«نطب نم ارش َءىلُم اذإ ًءاعو هللا قلي مل» :هلكت هللا لوسر لاقف « مهنع

 . 20( حيّرلل الو تالل 59 «ماعطلل الث اولعجاف هدب ال ناك

 سانلا لمعتسا ول :لاق «ةمثيخ يبأ «باتك» يف ثيدحلا اذه أرق امل َبيبطلا

 نيكاكدو تاناتسراملا تلطعتلو « ماقسألاو ضارمألا نم اومِلَس «تاملكلا هذه

 ٌلصأ : مهضعب لاق امك ,مَحَتلا ءاد لك لصأ ّنأل ؛اذه لاق امنإو «ةلدايصلا

 .«هعفر حصي الو ًاعوفرم يورو «(”ةدّربلا ءاد لك

 مار ةنظبلاو اولا سار ةيمجلا ::برغلا تييط ةدلك نب ثراحلا لاقو

 يف يعاضقلاو 1١1٠0/5-151« «ةوبنلا لثالد» يف يقهيبلاو «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو )١(

 دبع نع «ءىرقملا ديزي يبأ نع «نوراه نب ربحُملا قيرط نم (09) «باهشلا دنسم»

 1 . لوهجم نوراه نب ربحملاو « عقرملا نب نمحرلا
 يف دانه هاور ءالسرم يرصبلا نسحلا ثيدح نم دهاش ثيدحلا نم لوألا مسقللو

 ضرملا» يف ايندلا يبأ نباو «(08) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )٤۷(« «دهزلا»

 . يطويسلل «ريغصلا عماجلا» يف امك «بعشلا» يف يقهيبلاو ««تارافكلاو

 باحصأو :/١ص «نيثدحملا طلغ حالصإ» يف يباطخلا لاق .ةمختلا يه :ُهدَربلا (5)

 . طلغ وهو «دربلا» :نولوقي ثيدحلا

 ٠٠۱۳/۲ «لماكلا» يف يدع نباو ۲٠٤/۱ «نيحورجملا» يف نابح نبا هاور (*)
 هيقو اعرق أ تين رم للقلاو يف ينطقرادلاو 2179/1١ «ءافعضلا» يف يليقعلاو

 نموه :«نيثدحملا طلغ حالصإ» يف يباطخلا لاقو ءأَدج فيعض وهو « حيجن نب مامت

 نسحلا لوق نم هنأ باوصلاب هبشألا : ينطقرادلا لاقو ءدوعسم نب هللا دبع لوق

 . يرصبلا

- 6A - 



 ."0ًاضيأ حصي الو مهضعب هعفرو عادلا

 لاخدإ «ةيربلا يف َعابسلا كلهأو .ةيربلا لتق يذلا :ًاضيأ ثراحلا لاقو

 . ماضهنالا لبق ماعطلا ىلع ماعطلا
 م 30 8 . 5

 . مختلا :اولاق ؟مكلاجا ببس ناك ام :روبقلا لهأل ليقول : هريغ لاقو

 ىلإ ةبسنلاب ماعطلا نم يَلَمتلا كرتو «ءاذغلا ليلقت عفانم ضعب اذهف

 . هتحصو نذبلا حالص

2 2 £ 

 ٌدض بجوت ءاذغلا ةرثكو «بضغلاو ىوهلا َفعضو «سفنلا ٌراسكناو « مهفلا ةّوقو

 . كلذ

 َتْلُث عدو ءثلث يف برشاو «كنطب ثلث يف لَك مدآ َنبا اي :نسحلا لاق
 : © هنتي 0 ر

 ءرقفلاو عوجلا رمأ ُمظعُي ٌدمحأ ينعي : هللا دبع وبأ لعج : يذورملا لاقو

 رمع نباو «رجؤي ال فيكو :لاقف «تاوهشلا كرت يف لجرلا رجؤي :هل تلقف

 ةقر هبلق نم لجرلا دجي : هللا دبع ىبأل تلق ؟رهشأ ةعبرأ ذنم تعبش ام :لوقي

 ىورف هوجو نم اذه رمع نبا لوق هللا دبع يبا نع يذورملا یورو

 : لاق ؟شراوجب كئيجأ الأ :رمع نبال لجر لاق : لاق 2« ني ريس نبا نع هدانسإب

 داز» يف ميقلا نبا مامإلا لاقو .ًاعوفرم هل لصأ ال : يواخسلاو يقارعلا :ناظفاحلا لاق )١(

 ءءاودلا سأر ةيمحلا» : سانلا نم ريثك ةنسلأ ىلع رئادلا ثيدحلا امأو : ٠١ 4/4 «داعملا

 مالك نم وه امنإ ثيدحلا اذهف «داتعا ام مسج لك اودوع»و «ءادلا تيب ةدعملاو

 ةمئأ نم دحاو ريغ هلاق الب يبنلا ىلإ هعفر حصي الو «برعلا بيبط ةدلك نب ثراحلا

 . ثيدحلا
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 ةعبرأ ذنم تعبش ام :لاق «هتلكأ اذإ ٌماعطلا ُمِضهَي ٌءيش :لاق ؟وه ءيش ّيَأو
 امم ٌرثكأ نوعوجي ًاماوقأ تكردأ نكلو ءهيلع ردقأ ال ينأ كاذ سيلو ءرهشأ

 00 وعبشي

 ؟اذُه ام :لاقف ءرمع نبا ىلإ شراوجب لجر ءاج :لاق . عفان نع هدانسإبو

 رهشلا ىلع يتأيل ينإ ؟هب عنصأ ام :لاق «ماعطلا هب مضهي ٌءيش : شراوج :لاق

 ."”ماعطلا نم هيف عبشأ ام

 فله عمتك يشمل دعانا اي :رمع نبال تلق : لاق لير وع و

 نأ كلهأ ترمأ ولف «كفّرش كفل نوفرعي ال كؤاسلجو كنس ربکو

 ذنم تعبش ام هللاو كيو :لاق «مهيلإ تعجر اذإ كنوفطلي اعيش كل اولعجي
 ع عبرأ الو ءةنس ةرشع ثالث الو «ةنس ةرشع يتنثا الو «ةنس ةرشع ىدحإ

 .©رامحلا ٍءْمظك ينم يقب امنإو يب فيكف «ةدحاو ةّرم ةنس

 ةفاخم عبشلا نم ًاريثك عدي ناك هنأ يسنعلا دوسألا نب ورمع نع هدانسإبو

 . «ةرشألا

 ءرمع نبا نع عفان نع ةدانسإب «عوجلا» باتك يف ايندلا يبأ نبا یورو

 تلا دم تعبش ام : لاق

 )١( ۱۸۹ص «دهزلا» يف دمحأ هاورو .

 .هوحنب ۱۹۱ص «دهزلا» يف دمحأ هاورو (۲)

 ءمظك» :هلوقو ۲۹۹/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو .154ص «دهزلا» يف دمحأ هاور (*)

 باودلا نم سيل هنإ :لاقي «ريسيلا الإ هرمع نم قبي مل يأ :«ناسللا» يف لاق «رامح

 فيصلا يف موي لك ءاملا دري « شطعلا نع ًاربص باودلا لقأ وهو «رامحلا نم أمظ رصقأ

 . نيترم

 )٤( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو ٠١١/١ .

 . ۲۹۹/۱ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هنعو )٠١١٤٤(« (ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (ه)

 ا



 « مهفأو ‹مهف ا : لاق en e ع صادم یورو

 .) دیری امم ريثك نع هبحاص لقتل ماعطلا ةرثك إو و ءافصو

 «كعوج يف كظَحسو «كعبش يف َكفتح : لاق «صاوخلا ةديبع ىبأ نعو

 تنأ اذإو «كيلع مثجف ءودعلا كنم نكمتسا «تْمنف َتلقث ٌتعبش تنأ اذإ

 . 2بلقلا ي ۰ e : لاق ‹ سيق نب ورمع نعو

 . صمخت ىتح ًانمز كسفن ددعاف .ًائيطب تنك اذإ : لاق ءاملعلا ضعب نعو

 . همزع مف ًائيطب لجر تاب ام : لوقت ٌبرعلا تناك :لاق يبارعألا نبا نعو

 «ةرخآلاو اينّدلا _جئاوح نم ًةجاح َتدرأ اذإ :لاق ينارادلا ناميلس يبأ نعو

 . لقعلا ريخُي لكألا نإف ءاهيضقت ىٌح لكأت الف

 نأو «همه ٌربكأ هنطب َنوكي نأ نمؤملل يغبني ام :لاق رانيد نب كلام نعو

 .هيلع ةبلاغلا يه هتوهش نوكت

 تناك :هريغ وأ نسحلا لاق :لاق ,نمحرلا دبع نب ٌنسحلا ينثدحو :لاق

 :لاقُي ناكو : لاق . ةمايقلا موي ىلإ مكتيلب يهو ءةلكأ مالّسلا هيلع مدآ مكيبأ ةيلب

 ةمكحلا كش ال لاقي ناكر اهلك ةحلاصلا لافعألا كلم طب كلم. قم

 . ىألم ةدعم

 )١( «ةيلحلا» ؟1/61١".

 . يروثلا نايفس نع هلثم ۷۸و ۳۹/۷ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ىورو (۲)
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 عرستلا ىلع نوع معطلا ةلق :لاقُي ناك : لاق داور يبأ نب زيزعلا دبع نعو

 3 8 7 2 ع

 . هانیع

 وبأ هل لاقف «عوجلا ماود لثم رشألل رن مل :لاق قوزرم نب هللا دبع نعو

 .ًادبأ عبشت ال نأ هّماود :لاق ؟كدنع هماود امو :دهازلا يرمعلا نمحرلا دبع

 دبع ابآ اي كلذ ٌرسيأ ام لاق ؟اذه ىلع افلا :ئف ناك نم ردقي فيكو لاق

 ماود وه عبشلا نود الإ لكأي ال «هتعاطل فو نمو هتيالو لهأ ىلع نمحرلا

 . عوجلا

 : هل لاقف «هباحصأ ضعب ىلع ٌماعطلا ضرع امل نسحلا لوق اذه هبشيو

 ىتح ملسملا لكأيو هللا ناحبس : نسحلا لاقف «لكا نأ عيطتسأ ال ىتح ُتلكأ

 .2!؟لكأي نأ عيطتسي ال

 ٌبحأ نم :لاقي ناك :لاق « ينوجلا نارمع يبأ نع هدانسإب اع یورو

 :ةةمعط للف لفل ر نأ

Caحصي نأ تدرأ نإ : يروثلا نايفس ّيَلِإ بتك :  

 . ”لكألا نم ّلقأف كمون 0 2

 ىلع ُنوهأ نحن «يخأ يأ :لاقف «هيخأب لجر الخ :لاق كامسلا نبا نعو

 .هءايلوأ عيجُي امّنإ ءانعيجي نأ نم هللا

 ؟عبشي فئاخلا : يميمتلا ديعس ىبأل تلق :لاق جرفلا نب هللا دبع نعو

 . ۲۹۸ص «دهزلا» يف دمحأ هاور )١(

 .۷/۷ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاورو (۲)
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SEال : لاق قاتشملا : تلق . 

 كارأ امف ددزا : هل ليقف «هنم لكأف 0 هيلإ ت ت هنأ يسيقلا حاير نك

 0 0 مهقزلا ت ةرجشو ايندلا لا مايأ و فيك ا هحيص ê ‹ تعبش

 ف

 ا هدمحأ ينعي ؟معنتملا كاذ فيك : : لجر يل لاق : يذورملا لاق

 ورا هلو .لكأي E : لاق ؟معنتم وه فيكو

 . عبشنل انإ :لاقو « ٌعجرتسي لعجو «قدص :لاقف « هللا دبع يبأل كلذ ثركذف

 ااا سس يس

 ؟راذقألا د

 «هعوج كلم نمو .هنيد طبض «هنطب طبض نم : لاق مهدأ نب ميهاربإ نعو

 «ناعبشلا نم ةبيرق « مئاجلا نم ةديعب هللا ةيصعم نإو « ةحلاصلا قالخألا كلم

 . كحضلاو حرملاو حرفلا نوكي هنمو .ّبلقلا تيمي ٌعبشلاو

 كالا اا كر رع عكا روق سلبا نا انقلب : ينانبلا تباث لاقو

 يتلا ٌقيلاعملا هذه ام «سيلبإ اي : ىبحي هل لاقف « يش لک نم قيلاعم هيلع یار

 اهيف يل لهف : لاق «مدا ينب N يتلا ثاوهشلا هذه :لاق ؟كيلع ىرأ

 ؟اذه ٌريغ لهف :لاق ءركُذلا نعو ةالّصلا نع كانلّقتف «تعبش امبر :لاق ؟۶يش
 هللو : سيلبإ لاقف : لاق .ًادبأ ماعط نم ينطب ًالمأ ال نأ ىلع هلل :لاق ءال :لاق
 .ادبأ ًاملسم َحصنأ ال نأ ٌىلع

 )١( (ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور ۱۹٤/٩ .

 ) )۲«ةيلحلا» ۳۲۹-۳۲۸/۲ .
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 بلقلا افص «تشطعو تعاج اذإ سفنلا نإ : ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 حاتفمو «عبشلا ايندلا حاتفم :“ لاقو .ٌبلقلا يمع ,تيورو تعبش اذإو قو

 نإو « لجو رع هللا نم فوخلا ةرخآلاو ايندلا يف ريخ ّلك ٌلصأو ,عوجلا ةرخآلا

 «ةرَخَّدُم نئازخ يف هدنع عوجلا نإو ءٌّبحُي ال نمو بحي نم ايندلا يطعُيل هللا
 اهلك نأ نم لإ ٌبحأ ةمقل يئاشع نم َعدأ نألو ءةصاح ٌبحأ نم الإ يطعُي الف
 .هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم موقأ مث

 فتلك ىريو «ةعومد ندا نأ ذازآ نم: سفخلا حي ني قسحلا لاقو
 اذهب تجف ىرارخلا ىلا نو دمحت ب ت )ىف تو ر
 ءالؤه ىرأو ««بارش ُثلثو ماعط اا امنإ اأ

 ظ .©ًاسدس اوحبرف «مهَّسفنَأ اوبساح دق

 ةنطبلا تعبت امك ٌّربلا ىلع ثعبي ٌعوجلا : يثراحلا رضنلا نب دمحم لاقو
 .”رشألا ىلع

 نأل ءاهتحرطا ةعبش الإ ةنس ةرشع تس ذنم تعبش ام :لاق « يعفاشلا نعو

 نع هبحاص فعضيو «مونلا بلجيو «ةنطفلا ليزيو .ندبلا لقي عبشلا

 . ةدابعلا

 :لاقو .مادقملا ثيدح يف لكألا نم للقتلا ىلإ ةي ّيبنلا بدن دقو

 : لاق هنأ م هنع «نيحيحصلا» يفو .(هبلص نمقي تاميقل مدآ قا تسيح

 نمؤملا نأ دارملاو *«ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو ,ٍدحاو ّىعم يف لكأي نمؤملا»
 . ۲٥۹/۰۹ «ةيلحلا» )١(

 . ۳۱۸/۸ «ةيلحلا» (۲)

 . ۲۲۲/۸ «ةيلحلا» (۴)

 . ٠١۷/۹ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو .6١٠ص «يعفاشلا بادا» يف يقهيبلا هاور )٤(

 - يراخبلا هاورو ءرمع نبا ثيدح نم )7١70( ملسمو )٥۳۹۳(« يراخبلا هاور (ه)
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 لاو ةا قو ةمب لكأي رفاكلاو «ِدحاو ّىعم يف لكأيف .عرشلا بدأب لكأي

 . ءاعمأ ديس ف كانا لاو

 يقابلاب راثيإلا ىلإ ماعطلا ضعبب ءافتكالاو لكألا ّنم للقتل عم ةي بدنو

 ماعطو «ةثالثلا يفكي نينثالا ٌماعطو « نينثالا يفكي دحاولا ٌماعط» : لاقف «هنم

 .©0(ةعبرألا ىفكي ةثالثلا

 ءاثلث سفنلل كرتو «ثلث يف ٌبرشو «هنطب ثلث يف نمؤملا لكأ ام ٌنسحأف
 دسفتو «مونلا ٌبلجت برشلا ةرثك نإف «مادقملا ثيدح يف ب ّيبنلا هركذ امك

 كئجي مل « برشت مل اذإف «برشت الو تئش فش ام 0 :نايفس لاق . ماعطلا

 .(مونلا

 دنع ناك اذإف «ليئارسإ ينب يف نودّبعتي ٌبابش ناك : فلسلا ضعب لاقو

 ًاريثك اومانتف ًاريثك اوبرشتف ًاريثك اولكأت ال :لاقف مئاق 28

 ,تاوهّسلا لكأ نم نولّلقتيو ey ناک دقو
 لاوحألا ّلمكأ الإ هلوسرل ٌراتخي ال هللا نأ الإ ,ماعطلا دوجو مدعل كلذ ناك نإو
 ماعلا ىلع هتردق عم كلذ يف مهب هبشتي رمع نبا ناك اذهلو .اهلضفأو
 . هلبق نم هوبأ ناك كلذكو

 . ةريره يبأ ثيدح نم (۲۰۹۲) ملسمو = )٥۳۹۱(«

 )187١( يذمرتلاو «03088) ملسمو )٥۳۹۲(. يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور )١(
 «نينثالا يفكي دحاولا ماعط» : مهدنع سيلو

 نابح نبا هححصو «(۱۸۲۰) يذمرتلاو )3١69(. ملسم رباج ثيدح نم هاورو
 .«ةينامثلا يفكي ةعبرألا ماعطو» : مهدنع نأ الإ .(07)

 . ۱۸/۷ «ةيلحلا» (۲)
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 َمِدَق ذنم لب دمحم لآ عبش ام :تلاق «ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفف

 لوسر عبش ام :تلاق : ملسملو «ضبق ىتح اعابت لايل ثالث رب زبخ نم ةنيدملا ا 1 -. 3 0 0 58

 . ”ضبق ىتح نيعباتتم نيموي ريعش زبخ نم ويي هللا

 ةثالث ماعط نم هلي هللا لوسر عبش ام :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا جّرخو

 . ضبق ىتح مايأ

 نم سانلا ٌباصأ ام ركذف .«.بطخ دنا سا عا د حيحص» يفو

 هب ألمي لقد دجي ام يوتلي مويلا ٌلظي هِي هللا لوسر ٌتيأر دقل :لاقف ءايندلا

 هنطب

 8 0 ê امو هللا يف ا 0 00 ذوي هللا يف تيذوأ

 .«9(لالب طبإ هاراو ام الإ ماعط يل امو ةليلو موي نيب ْنم ثالث يلع

 ذللك هللا ٌلوسر اناتأ :لاق «دّرص نب ناميلس نع هدانسإب ۵ هجام نبا جّرخخو
 . ماعط ىلع  ردقي ال وأ  ٌردقن ال لايل ثالث انثكمف

 .(۲۹۷۱)و (۲۹۷۰) ملسمو 54854(2)و (8515) يراخبلا هاور )١(

 )۲( يراخبلا )٥٤١٤(.

 نم سانلا باصأ ام رمع ركذ :لاقف «بطحخ ريشب نب نامعنلا نأ هيفو ء(۲۹۷۸) مقر (5)

 . .ايندلا

 )٤( يذمرتلا هاور )۲٤۷۲(« هجام نباو )١61(, نابح نبا هححصو )1675(.

 (5195) هريبكلا» يف يناربطلا هاورو . يعباتلا ةلاهجل فيعض هدانسإو «(4144) مقرب (©)

 ثيدحلا اذه تركذ : هللا دبع لاق مث «هجام نبا دانسإب لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نع

 . هنسحتساف هللا همحر يبأل
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 9 زف 4 ع 3 3

 «لكأف «نخس ماعطب ةي هللا لوسر يتا :لاق «ةريره يبأ نع هدانسإبو

 .٠)«اذكو اذك ذنم نخس ٌماعط ينطب لخد ام « هلل دمحلا» :لاق . غرف املف

 مهلعب نم فلخف» : قاع لاق e عبنا نم هلوسرو هللا مد دقو

 : ميرم] 4 بات OR ع وقلب َفوَسف تازلا eT ةالصلا اوعاضأ ا

1-۹[ . 

 مث «مهنولي نيذلا مث «ينرق نورقلا ٌريخ» :لاق هنأ ب يبنلا نع حصو

 «نوفوي الو نورْذنَيو .نودهشتسُي الو نودهشي موق يتأي مث «مهنولي نيذلا
 . نمسا مهيف رهظيو

 ولا هديب ءىموي لعجف E اجر ىأر كَ ّيبنلا نأ 6 «دنسملا» يفو

 .«كل ًاريخ ناكل ءاذه ريغ يف اذه ناك ول» :لوقيو هنطب

 فاخأ ام فوخأ نإ : لاق . ةي ّنبنلا نع ةزرب يبا نع © «دنسملا» يفو

 .«یوهلا تالضمو ءمكجورفو مكنوطب يف يغلا تاوهش مکیلع

 مآ زارشا : لاق دع لا نع ‹ ةمطاف نع هريغو 9 «رازبلا دنسم)) يفو

 .فيعض وهو «ديعس نب ديوس هيفو «(4160) «هجام نبا ننس» يف وه )١(

 دواد وبأو «(؟910) ملسمو :(؟5518) يراخبلا نيصحلا نب نارمع ثيدح نم هاور (۲)

 . ۱۸۱۷/۷ يئاسنلاو .(75؟١71) يذمرتلاو «(5581)

 (؟184١) «ريبكلا» يف يناربطلا اشا هاو . يمشجلا ةدعج ثيدح نم )۳( ٤/۳۳۹

 يرذنملا هدانسإ دوجو .هقفاوو ۳۱۷و ٤-۱۲۲ مكاحلا هححصو «(٥۲۱۸)و

 ۳۸/7 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف

 «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلاو ء(١١۱۳) رازبلا ًاضيأ هاورو ء۲۳٤و ٤۲۰/۲ یر

 لاجر هلاجر :لاقو 1 «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )68١١(« «ريغصلا»و

 . حيحصلا

 = يبأ دنسم نم (”515) «رازبلا دنسم» يف ثيدحلاف « هللا همحر فلؤملا نم مهو اذه (ه)
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 يف نوقّدشتيو «بايثلا ناولأ نوسبليو «ماعطلا ناولأ نولكأي هلا اوذغ نيذلا

 : «مالكلا

 ّيهنلا دنع جر أشجت : لاق ءرمع نبا ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا جرخو

 موي ًاعوج مهّلوطأ ايندلا يف ًاعبش مهرثكأ نإف ,كءاشج انع ٌفكو :لاقف «

 . (")«(ةمايقلا

 نم ”مكاحلا هجّرخو «هوحنب ًاضيأ ناملس ثيدح نم ©)2هجام ٌنباهجّرخو

 معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع رازبلا دنس يفو .ةمطاف دنسم نم سيلو «ةريره =

 . فيعض وهو « يقيرفإلا

 نبا ىلإ ١١6/7 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هبسن ةمطاف ثيدحو

 . هتحص مدع ىلإ ةراشإ «يور» : هلوقب هرّدصو «هريغو «ةبيخلا مذ» باتك يف ايندلا يبأ

 هنكل تاقث هلاجرو «هتعفر ,.نيسحلا تنب ةمطاف نع .ا//ص «دهزلا» يف دمحأ هاورو

 لرم
 «رفعج نب هللا دبع نع ءرخآ قيرط نم 058/7 «كردتسملا» يف مكاحلا هلصوو

 وهو «يبضلا لصاو نب قاحسإو «بذكلاب مهتم وهو «بشوح نب مرصأ هدنس يفو

 . هايالب نم ثيدحلا اذه ۲٠۲/۱ «نازيملا» يف يبهذلا دعو «كورتم

 «ميور نب ةورع نع ,يعازوألا نع ,(768) مقر «دهزلا» يف كرابملا نبا هاورو

 . لسرم هنكل «تاقث هلاجرو « . . . ةَ هللا لوسر لاق :لاق

 ىبحي هدنس يفو )۳۳٣۰(« هجام نباو )۲٤۷۸(« يذمرتلا هاور «هدهاوشب نسح ثيدح )١(

 . فيعض وهو ءاكبلا

 .فيعض هدانسإو (”*861) مقرب (۲)

 «باذك :فوع نب دهف هيف :لاقف يبهذلا هدرو .هححصو ١7١/84 «كردتسملا» يف (۳)

 ٠١۷/۳ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا لاقو . كلاه (ىسوم نبا وه) رمعو

 رازبلا هاورو « ىسوم نب رمعو فوع نب دهف هيف ءًادج هاو لب : مكاحلا حيحصت ىلع أدر

 . تاقث امهدحأ ةاور نيدانسإب (”51770)و (”559)
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 .لاقم اهّلك اهديناسأ يفو ةفيحج يبأ ثيدح

 E ل ل ل

 ثلثو «بارشلل تلو «ماعطلل ثلثو : 4 اهي ّيبنلا لوق نع لكس هن

 ثلثو «ىوقلا وه :بارشلل ثلثو ُتوُقلا وه : ماعطلل ثلث :لاقف 7
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 نك نم عبر : لاق جا ايما رن

 ىتح قافتلا نم ُةَلصَخ هيف تناك هيف نهتم ًةلصخ َتناَك نو .ًاقفانُم ناک هيف

 دهاع اذإو رف مصاخ اذإو ا دعو اذإو .بذک ثّدَح اذإ ْنَم :اهعذي

 . ملسم مو يراخبلا هجرخ َرَدغ

 نب هللا دبع نع شمعألا ةياور نم «نيحيحصلا» ىف هاجرخ ثيدحلا اذه

 «نيحيحصلا» يف اجرخو . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «قورسم نع 5

 ثّدح اذإ : ثالث قفانملا ةيآ» : لاق ةا يبنلا نع رع ةريره يبأ ثيدح نم اضيأ

 ماص نإو» : ملسمل ةياور يفو . «ناح ٠ نما اذإو .فلخأ دعو اذإو ذك

 دقو .(07«ةئالث قفانملا تامالع نم» 0-0 أ هل ةياور ىفو E معزو 5

 .رخأ هوجو نم يي يبنلا نع اذه يوُر

 نيذلا نيقفانملا ىلع ءاجرإلا ىلإ ليمي نمم ةفئاط هلمح دق ثيدحلا اذهو

 هرس ىلع مهنمتئاو .هوبذكف ةا ّيبنلا اوثّدح مِهّنإف ءال ّيبنلا دهع ىلع اوناك

 دمحم ىور دقو .هوفلخأف وزغلا يف هعم اوجرخي نأ هوّدعوو «هوناخف
 اذه مرخملا

 نسحلا نأ ركذو ةَ ّيبنلا نع .رباج هب ينثدح : لاق هنأو .ءاطع نع ليوأتلا

۱۸۹/۲ 
 )١( دمحأ ًاضيأ هاورو .(08) ملسمو ۴۱۷۸(۰)و (؟469)و ("4) يراخبلا هاور

 يئاسنلاو «(557) يذمرتلاو «(4544) دواد وبأو 259/4 ةبيش يبأ نباو
 و١94.«

  »4(؟84) نابح نبا هححصو و)۲٣٣( .

 يئاسنلاو «(5081) يذمرتلاو ۰۷/۲ دمحأو ,(ه9) ملسمو «(۳۳) يراخبلا هاور (۲)

 . (56ا/) نابح نبا هححصو ۸
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 باذك خيش اذه مرحملاو «بذك اذهو .20هنع هغلب امل اذه ءاطع لوق ىلإ عجر

 . بذكلاب فورعم

 : هلوق نسحلا ىلع ركنأ هنأ نيفيعضنيرخا نيهجو نم ءاظغ نع يور دلو
 ادو هاوي دكف فسر ره تدح دف لاو وفا وهق: ف نك نم تالا

 نسحلاو ءءاطع نع حصي ال اذهو ,نيقفانم اونوكي ملو اوناخف اونمتئاو ءاوفلخأف
 كش ال ةا هنع تباث ثيدحلاف . الب ّيبنلا نع هغلب امنإو هدنع نم اذه لقي مل

 نموه ةغللا يف قافنلا نأ نوربتعملا ملعلا لهأ هب هرسف يذلاو هتحصو هتوبث يف

 ىلإ مسقني عرشلا يف وهو «هفالخ ناطبإو .ريخلا راهظإو ركملاو عادخلا سنج

 ا
 هبتكو هتكئالمو هللاب َناميإلا ٌناسنإلا رهظي نأ وهو ربكألا ٌقافنلا :امهدحأ

 يذلا قافنلا وه اذهو .هضعب وأ هلك كلذ ضقانُي ام نطبُيو ءرخآلا مويلاو هلسرو

 يف هلهأ نأ ربخأو ,مهريفكتو هلهأ ٌمذب نآرقلا لزنو لي يبنلا دهع ىلع ناك

 .رانلا نم لفسألا كردلا

 ةينالع ٌناسنإلا رهظُي نأ وهو ءلمعلا قافن وهو ءرغصألا قافنلا : ىناثلاو
 د ل سلاف

 يهو «ثيداحألا هذه يف ةروكذملا لاصخلا ىلإ عجرت قافنلا اذه ُلوصأو

 وع
 57 ٌ 2 0 أ

 «9”(دنسملا» ىفو .هل بذاك وهو هب هقدصي نمل ثيدحب ثدحي نأ :اهدح

 وبأ لاق اذكو ءيشب سيل مرحملا دمحم :لاقو 7١64/5« «لماكلا» يف يدع نبا هاور (۱)

 .ةقثب سيل :دواد وبأ لاقو « يئاسنلا هكرتو «ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو .متاح

 هخيش نع دمحأ هاور : يرذنملا ظفاحلا لاق ,ناعمس نب ساونلا ثيدح نم 187/4 (۲)

 = :۹۸/۸ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو .تاقث هلاجر ةيقبو «فالحخ هيفو «نوراه نب رمع
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 تنآو + ید كله انيدح اخ ثّدَحُم' نأ ةا تركو لاق هک علا نغ

 .(بذاك هب

 ءلمعلاو لوقلاو «ةينالعلاو ٌرُسلا فالتخا ٌقافنلا :لاقي ناك :ٌنسحلا لاق
E 2000 ٠ mie 1 7ٌبذكلا قافنلا هيلع ينب يذلا قافنلا سا :لاقي ناكو «جرخملاو لخدملاو . 

 : نيعون ىلع وهو ,فلخأ دعو اذإ : يناثلا

 :لاقولو ا فا ادعو «هدعوب يفي ال نأ هتين ْنمو دعي نأ :امهّدحأ

 هلاق .ًافلخو ًابذك ناك .لعفي ال نأ هتين نمو ىلاعت هللا ءاش نإ اذك لعفأ

 . ٌىعازوألا

 يف هل رذع ريغ نم ُفلخَيف «هل ودبي مث «يفي نأ هتين نمو دعي نأ : يناثلا

 :فلخلا

 اذإ» :لاق ءب ّيبنلا نع مقرأ نب ديز ثيدح نم يذمرتلاو «دواد وبأ جرخو

 ظفاحلا هدانسإ دوجو . تاقث هلاجر ةيقبو «فيعض «نوراه نب رمع دمحأ مامإلا خيش هيف =

 ال ثيدحلا براقم نوراه نب رمع : يذمرتلا هنع هلقن اميف يراخبلا لاقو « يقارعلا

 نع «ديز نب ةماسأ نع هئيدح ينعي  ثيدحلا اذه الإ لصأ هل سيل ًاثيدح هل فرعأ

 يأرلا نسح هتيأرو :لاق - ةيحللا نم ذخألا يف هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نبورمع
 يف يعاضقلاو «(49171) دواد وبأو ء(۳۹۳) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو «هيف

 قيرط نم ١144/٠١« «هننس» يف يقهيبلاو «(51*)و (517)و )1١١( «باهشلا دنسم»

 «ةرابض نب دمحم قيرط نم ١577/4«2 «لماكلا» يف يدع نباو «ديلولا نب ةيقب

 نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع « يمرضحلا كلام نب ةرابض نع امهالك
 ةنايخ تربك» :لوقي لكي هللا لوسر تعمس : لاق يمرضحلا ديسأ نب نايفس نع «هيبأ
 .«بذاك هب هل تنأو قدصم كل وه ًاثيدح كاخأ ثدحت نأ

 . لوهجم ةرابض دلاو يمرضحلا كلامو
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 سيل : يذمرتلا لاقو .«هيلع انج الف فَي ملف «هب يفي نأ ىوتو ُلُجّرلا دعو

 . ٠”يوقلاب هدانسإ

 ءرمعو ركب ابأ يقل ًايلع نأ ناملس ثيدح نم هريغو يليعامسإلا هجّرخو
 لالخ ركذ لي ّئبنلا نم هانعمس ٌتيدح :الاق ؟نيليقث امكارأ يل ام :لاقف

 نم وجني انيأف «ناخ نما اذإو بدك َثَّدَح اذإو ,فّلخأ َدَعو اذإ» : قفانملا

 دق» :لاقف «هل كلذ ركذف ةي ّيبنلا ىلع ٌىلع لخدف ؟ لاصخلا هذه

 وهو ثّدح اذإ قفانملا نكلو « هتوعضت يذلا عضوملا ىلع هعضأ ملو ءامهتئّدح

 وهو نمتؤا اذإو ,فلخُي نأ هسفن ثّدحي وهو َدَعو اذإو ءّبذكي نأ هسفن ثّدحي

 نو نأ هسفن ثدحي

 : مقرأ نب ديزو ناملس ةياور نم ثيدحلا اذه يف ”يزارلا متاح وبأ لاقو

 ثيدحلا : ينطقرادلا لاقو .نالوهجم نيدانسإإلا يفو نابرطضم ناثيدحلا

 . ملعأ هللاو تبث ريغ

 ليو نيد ةّدعلا» :ًاعوفرم يلع ثيدح نم يليعامسإلاو يناربطلا جرخو

 نبا ثيدح نم یورو 29 ةلاهج هدانسإ يفو اتال اهلاق «فلحخأ مث دعو نمل

 )١( فيعض هدانسإو «(۲۹۳۳) يذمرتلاو ,.(54946) دواد وبأ هاور .
 :لاقو 3١8/١. «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو )5١185(.« «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو (۲)

 ظفاحلا هركذو . نوقثوم هلاجر ةيقبو «لوهجم امهالكو «صاقو يبأ نع «نامعنلا وبأ هيف

 . هكرت ىلع عمجأ نم مهيف سيل هب سأب ال هدانسإ :لاقو ءًأرصتخم 40/١ «حتفلا» يف

 . ۲۷٤/۲ «للعلا» يف (”)

 يبأ قيرط نم (۷) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «(414) هريغصلا» يف يناربطلا هاور (؛)

 نب نسحلا قيرط نم ۲۷١ /۲ «ناهب.<أ خيرات» يف ميعنوبأو , يليألا دواد نب ةزمح ىلعي

 نع .ثعشألا يبأ نب دمحم نب هللا دبع نع كلام نب ديعس نع «يركسلا لهس

 > نب ةزمحو .«نيد ةدعلا» هعفر يلع نع .دوسألاو ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا
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 :لاق كب هللا لوسر نف «هل رجني ال مث هيض مكدحأ دعي ال :لاق ,دوعسم
 . هلوق نم دوعسم نبا نع حيحص هلوأو «رظن هدانسإ يفو "”(ةيطع ٌةَدعلا»

 . (ٌةَبه ٌةَدعلا» : لاق هك ّيبنلا نع نسحلا ليسارم يفو

 دبع نع «ةعيبر نبرماع نب هللا دبعل ىلوم نع «دواد يبأ ننس» يفو
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 تدرأ ام» : ةي هللا لوسر لاقف .كطعا لاعت هللا دبع اي : يمأ تلاقف «بعلأل

 نب دمحم نب هللا دبعو «فرعي ال كلام نب ديعسو ‹ءيشب سيل : ينطقرادلا لاق «دواد =

 . هفرعأ ال ركنم ربخ يف ءاج : ٤۹١/۲ «نازيملا» يف يبهذلا لاق «ثعشألا يبأ

 خيشلا وبأو ۲٠۹/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(5) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هاور )١(

 يبأ نع «ديلولا نب ةيقب انثدح , ينوكسلا ورمع نب ديعس قيرط نم (؟149) «لاثمألا» يف

 دعي ال :لاق .دوعسم نب هللا دبع نع ,قيقش نع «شمعألا نع «يرازفلا قاحسإ
 ديلولا نب ةيقب .«ةيطع ةدعلا» :لاق ا هللا لوسر نإف «هل زجني ال مث هيبص مكدحأ

 .سيلدتلا عاونأ رش وهو « ةيوستلا سيلدتب فوصوم وهو «هنعنع
 عمجم» يف امك «طسوألا» يف يناربطلا دنع يثيللا ميشأ نب تابق نع بابلا يفو

 : متاح وبأ لاق «يئيللا زيزعلا دبع نب غبصأ هدنس يفو «ةيطع ةدعلا» : ظفلب «نيرحبلا

 .لوهجم

 نع «سنوي نع «دلاخ نع «ةيقب نب بهو نع )٥۲۲( «ليسارملا» يف دواد وبأ هاور (۲)
 هللا لوسر اي :تلاقف ءاثيش هدنع قفاوت ملف .هلأست 6 يبنلا تتأ ةأرما نأ نسحلا

 . «ةيطع ةدعلا» :لاق «يندع

 نم ٤۴ص «قالخألا مراكم» يف يطئارخلا هاورو «لسرم هنكل حيحص دنس اذهو

 يبأ نب دمحم قيرط نم (401) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو «دلاخ نب بيهو قيرط

 .نسحلا نع «سنوي نع امهالك ,يدع

 نب هللا دبع ىلوم ةلاهجل فيعض هدانسإو «44// دمحأ ًاضيأ هاورو :(4441) مقرب (6)
 .رماع
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 كيلع تبتك يلعفت مل نإ امأ» :لاقف رمت هيطعأ نأ تدرأ :تلق «؟هيطعت نأ

 . فرعيال نم هدانسإ ىفو . «ةبذك

 ال مث ءأرمت كاه َلاعت : بصل لاق نم :لاق «ةريرُش يبأ نع ٌيرهزلا ركذو

 .©ةبذك يهف ًائيش هيطعُي
 ركذو .ًاقلطم هبجوأ نم مهنمف .دعولاب ءافولا بوجو يف ءاملعلا فلتخا دقو

 له نم ةفئاط لوق وهو «دعولاب ىضق عوشأ نبا نأ “” «هحيحص» يف يراخبلا

 يرهزلا «عطقنم اذهو .ًاعوفرم ةريره يبأ نع يرهزلا قيرط نم 487/7 دمحأ هاور )١(

 . ةريره يبأ نم عمسي مل
 ركذو .دعولاب عوشألا نبا ىضقو :هصنو .دعولا زاجنإب رمأ نم باب :تاداهشلا يف (۲)

 ًارهص ركذو - ةي يبنلا تعمس : ةمرخم نب روسملا لاقو «بدنج نب ةرمس نع كلذ
 نب قاحسإ تيأر :(يراخبلا ينعي) هللا دبع وبأ لاق «يل ىفوف يندعو :لاقف هل

 . عوشأ نبا ثيدحب جتحي ميهاربإ

 قيلغت» يف امك هل «رابخألا نم ررغلا» باتك يف عيكو فلخ نب دمحم هاور :تلق

 .ٍةدعب هل ىضق عوشأ نبا نأ هيبأ نع ,ديبع نب دمحم انثدح : لاق ۳۹ ٤/۲۳ «قيلعتلا

 نب قاحسإ ريسفت يف بدنج نب ةرمس نع كلذك هتياور نايب عقو دقو : ظفاحلا لاق

 . هيوهار

 ءاضق يلو «يفوكلا ينادمهلا عوشأ نب ورمع نب ديعس وه :اذه عوشألا نباو
 ملسمو يراخبلا هل ىور .قارعلا ىلع يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةرامإ نمز يف ةفوكلا

 « هللا دبع نب دلاخ ةيالو يف يفوت : ۳۲۷/١ «تاقبطلا» يف دعس نبا لاق « يذمرتلاو

 .ه١١ ةنس عناق نبا هتافو خرأو

 يف )1١١١”( «هحيحص» يف يراخبلا هلصو .ةمرخم نب روسملا لوقو :تلق

 نبا وه «ميهاربإ نب قاحسإو . . . ةي يبنلا عرد نم ركذ ام باب : سمخلا ضرف

 « بدنج نب ةرمس نع هركذ يذلا اذه : يأ «عوشأ نبا ثيدحب جتحي : هلوقو .هيوهار

 .دعولا زاجنإ بوجوب لوقلا يف هب جتحي ناك هنأ دارملاو
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 وهو .دوعوملل ًاميرغت ىضتقا اذإ هب ءافولا بجوأ نم مهنم «مهريغو رهاظلا
 .ًاقلطم هنوبجوي ال ءاهقفلا نم ٌريثكو .كلام نع ٌيكحملا

 ىتح ًادمع ٌنحلا نع جرخي نأ روجفلاب ينعيو رجف مصاخ اذإ :ثلاثلاو
 : هلك لاق امك ء.ُتذكلا هيلإ وعدي امم اذهو .ًاقح لطابلاو الطاب ٌقحلا ريصي

 ىلإ يدهي ٌروجفلا نإو ءروجُملا ىلإ يدهي ٌبذكلا َنِإف .َبذّكلاو مكاّيإ»
 . «)«رانلا

 ٌدلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ : هلك ّيبنلا نع «نيحيحصلا» يفو

 . 2(مصخلا

 ا وکی نأ مكضعب علو يل دريس 00-6

 . ©نناثلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ا الف « هيخأ

 . 0 (ًارحس نايبلا نم َّنِإ» : ال لاقو

 ذأ ولا فه مخ تاك ماوس ةموصتلا ةن ودق اد للا ناكراؤإن
 ةا نمهويو برس هنأ عماسلل ليخيو .لطابلل رصتني نأ ىلع - ايندلا يف

 لاصخ ثيخأ نمو ,تامرحملا حبق قا نم كلذ ناك < لطابلا ةروص يف هجرخيو

 َمًصاَخ ْنَم» : لاق < ّيبنلا نع .رمع نبا نع ()«دواد يبأ ننس» يفو «قافنلا

 )١( يراخبلا دوعسم نبا ثيدح نم هاور )1۰۹٤(« ملسمو )۲۹۰۷( .
 .(؟55548) ملسمو ,(؟569) يراخبلا ةشئاع ثيدح نم هاور (۲)

 . )۱۷١۳( ملسمو )75١8٠0(, يراخبلا ةملس مأ ثيدح نم هاور (۳)

 .رمع نبا ثيدح نم )٥۷٩۷( يراخبلا هاورو «رامع ثيدح نم (859) ملسم هاور )٤(

 ,يبهذلا هقفاوو ۲۷/۲ مكاحلا هححصو ١/7 دمحأ ًاضيأ هاورو ,(0917) مقرب )٥(

 .الاق امك وهو
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 نم بضغب ءاب دقف «ملظب ةموصخ ىلع َناعأ ْنَمو» :ًاضيأ هل ةياور يفو

 . )م هللا

 :لاقف .دهعلاب ءافولاب هللا رمأ دقو .دهعلاب في ملو ءردغ دهاع اذإ : عبارلا
EE BT 2 o 3ی 2 3  o 

 دهعب اوفواو# :لاقو 0[ 4 :ءارسإلا] (الوؤسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفواو»
 OR لا 2 ور ا o و ی

 #اليفك مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميالا اوضقنت الو متدهاع اذإ هللا
  NAS 3ا 0 0

 كئلوأ اليلق انمث مهنامياو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ# : لاقو 4١[.« : لحنلا]

 مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ ٌرظنَي الو هللا مهُملكي الو ةرخآلا يف ْمُهَل قالخ ال
 : 5 8 ٤ ىلا و

 .[الا/ :نارمع لا] ميلا باذع مهلو

 موي ًءاول رداغ لكل» : لاق هلك ّيبنلا نع رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 الأ :لاقيف «ةمايقلا موي ٌءاول هل ٌبصنُي رداغلا ْنِإ» :ةياور يفو .«هب فرعُي ةمايقلا
 . 2 هانعمب شنا ثيدح نم اشا هاجرخو ,'9«(نالف َةردَغ هذه

 ءاول رداغ لكل» : لاق ءم ّيبنلا نع ءٍديعس يبأ ثيدح نم  ملسم جّرخو

 . «ةمايقلا موي هتسا دنع

 اذهلو ءارفاك دهاعملا ناک ولو «هریغو ملسملا نيب ٍدهع لك يف مارح ردغلاو

 اهقح ريغب ًادّهاعُم ًاسفن ّلتَق ٌنَم» : يم ّيبنلا نع .ورمع نب هللا دبع ثيدح يف

 قيرط نم 44/4 مكاحلا هححصو .4/5 (۲۳۲۰) هجام نباو ,("994) دوادوبأ هاور (۱)

 . يبهذلا هقفاوو «رمع نبا نع رخآ

 ,(١ا/ا"ه) ملسمو «(الا ١١و 5556و (513 4و (511لالزو (*1484) يراخبلا هاور (۲)

 .(۷۳۹۹)و ,(7/41) نابح نبا هححصو )١6481(, يذمرتلاو ,(؟1/85) دواد وبأو

 . (۱۱۳۷) ملسمو «(۳۱۸۷) يراخبلا هاور (۳)

 )٤( مقرب )۱۷۳۸(.
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 هک «اماع نيعبرأ ةريسم نم ٌدَجويِل اهحير نإو «ةنجلا ةحئار حري مل

 3 يراحبلا

 مهدوهع ىلع اوماقأ اذإ نيكرشملا دوهعب ءافولاب هباتك يف ىلاعت هللا رمأ دقو

 .ائيش اهنم اوضقني ملو

 .ًامثإ مظعأ اهضقنو «دشأ اهب ءافولاف « مهنيب اميف نيملسملا ٌدوهع امأو

 يفو «هب ّيضرو «هعياب نم ىلع مامإلا دهَع ضقن :اهمظعأ نمو

 موي هللا مهملكي ال ةثالث» :لاق .ِةِلك ّيبنلا نع ةريره يبأ نع لاو

 الإ هعيابُي ال ًامامإ عياب لجرو : مهنم ركذف ا ٌباذع مهلو مهيكزب الو ةمايقلا

 0 «هل في مل ألإو هل 0 ديري ام ام هاطعأ نإف « ايندل

 دوقع عيمج :اهيف ٌرّْدْعلا مرحيو ءاهب ٌءافولا بجي يتلا دوهعلا يف لخديو

 نم اهريغو تاحكانملاو تاعيابملا نم اهيلع اوضارت اذإ مهنيب اميف نيملسملا

 امم لجو رع هلل هب ٌءافولا بجي ام كلذكو ءاهب ٌءافولا بجي ىتلا ةمزاللا دوقعلا

 .هوحنو رربتلا رذن نم هيلع هر ُدبعلا ٌدهاعي

eيف ةنايخلا  eنأ هيلع ل اا "أ لجرلا ن اذإف  

 دوو

 ةجح يف هتبطخ يف لاو نك «كنمتئا نم ىلإ ا 1 : هلل ٌيبنلا 1 4

 .(5414)و ("155) مقرب (۱)

 . (۲۲۰۷) هجام نباو )١1646(. يذمرتلاو )٠١8(« ملسم“ .(851/7) يراخبلا هاور (۲)

 يذمرتلاو 88(2*ه) دواد وبأ ةريره يبأ ثيدح نم هاور . هدهاوشب حيحص ثيدح (۳)

 هقفاوو « 55/57 مكاحلا هححصو ./۳ ينطقرادلاو ۲۹٤/۲ يمرادلاو )١555(.,

 نم لجر نع بابلا يفو «لاق امك وهو «بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو , يبهذلا
 - يبأ نعو ۲۷٠/٠١ يقهيبلا دنعو ٤۱٤/۳١ دمحأو ,("ه7 4)دواد يبأ دنع ةباحصلا
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 : لجو رع لاقو «اهيلع هنمتثا نم ىلإ اهدۇيلف نا فداك نم» : عادولا

 «نوملعت متنأو مكتانامأ اونوخّتو لوسٌرلاو هللا اوُثوْخَت ال اونمآ َنيِذَّلا اهّيأ ايف
 .قافنلا لاصخ نم ةنامألا يف ةنايخلاف [۷ :لافنألا]

 رفکی هللا ليبس يف تقلا : ًاعوفرم يورو يزن ورغم ثيدح يفو
 E : لوقيف ,كتنامأ دا : هل لاقيف ةنامألا بحاصب ىتؤي ES لک

 يهني ىتح اهيف يوهيف ةيواهلا ىلإ هب اوبهذا :ٌلاقيف ؟اينّدلا تبهذ دقو ٌبراي

 يف اهب ُدَعَصيف هقنع ىلع اهعضيف ٠ اهلمحيف < اهتثيهك كانه اهّدجَيف ءاهرعق ىلإ
 اعا يف وهو ا ءاهنم جرخ دق هنأ ىأر اذإ ىتح منهج ران

 كلذ ٌدشأو «ثيدحلا يف ةنامألاو «موصلا يف ةنامألاو ءةالصلا يف ةنامألاو :لاق

 . 2” عئادولا

 ثيدحلا اذه يف ام طبنتسا هنأ يظرقلا بعك نب دمحم نع يور دقو

 باتك يف كلذ قادصم :لاقف «نآرقلا نم - «ثالث قفانملا ةيآ» :ثيدح ينعأ -

 هللاوط : هلوق ىلإ هللا ٌلوسرل نإ ُدَهْشَن اولاَق نوقفانملا َكَءاَج اذإ : ىلاعت هللا

 «ريغصلا» يف يناربطلا دنع كلام نب سنأ نعو .”ه/* ينطقرادلا دنع بعك نب -

 . 45/7 مكاحلاو ,"ه/* ينطقرادلاو )٤۷٥(«

 نب ديز نب يلع هدانسإ يفو «همع نع يشاقرلا ةرم يبأ ثيدح نم 6 دمحأ هاور )١(

 . فيعض وهو «ناعدج

 نبا ريسفت» يف امك هريسفتلا» يف متاح يبأ نباو ٠١٠/٤ «ةيلحلا» يف ميعنوبأ هاور (۲)

 «قازرلا دبع ىلإ هتبسن دازو 1 «روثتملا ردلا» يف يطويسلا هركذو . هو

 .«بعشلا» يف يقهيبلاو «رذنملا نباو ,ديمح نب دبعو « ةبيش يبأ نب

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هنعو «(65١٠١؟17) «ريبكلا» يف يناربطلا ارصتخم هاورو

 هلاجر :۲۹۲/۰-۲۹۳ «ممجملا» يف يمثيهلا لاق .ًاعوفرم دوعسم نبا نع ٤

 . تاقث
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 دَماَع ْنَم مهمو : ىلاعت لاقو ١[ : نوقفانملا] 4َنوبذاكل َنيقفانملا نإ ُدَهشي
 هنوقلي موي ىلإ مهبول يف ًاقافن ْمُهبقْعاف» : هلوق ىلإ «هلضف نم اناتآ شل هللا

 اإ :لاقو ۷٤-۷۷[« :ةبوتلا] «هريدك اوناک امبو هودَعَو ام هللا اوف امب

RL.هللا بدعي : هلوق ىلإ «لابجلاو نا فاع اا ىلع  

 اذه وحن دوعسم نبا نع يورو ٠ [۷۲-۷۴ : بازحألا] تاقفانملاو َنيقفانملا

 .ةيآلا [۷۷ : ةبوتلا] «مهبولُق يف ًاقاَفن مهبقعاف» : هلوق الت مث «مالكلا

 ةينالعلاو ةريرسلا فالتخا ىلإ عجري هاا قافنلا نأ رمألا ا

 فالتخاو ,ناسللاو بلقلا ٌفالتخا قافنلا نم :ًاضيأ نسحلا لاقو «نسحلا هلاق

 ." جورخلاو لوخدلا فالتخاو «ةينالعلاو ٌرّسلا

 بلقلاو .ًاعشاخ ّدسجلا ىرت نأ قافنلا ٌعوشخ :فلسلا نم ةفئاط تلاقو

 :ربنملا ىلع لاق هنأ هنع يورو رمع نع كلذ ىنعم يوُر دقو «عشاخب سيل

 ؟اميلع قفانملا نوكي فيك :اولاق «ميلعلا ٌقفانملا مكيلع ٌفاخأ ام فوخأ نإ

 نع ةفيذح لئسو .ركنملا :لاق وأ ,روجلاب لمعيو «ةمكحلاب ملكتي :لاق

 .هب لمعي الو ناميإلا فصي يذلا :لاقف « قفانملا

 ىلع لخدت انإ :هل ليق هنأ رمع نبا نع «يراخبلا حيحص» يفو

 )١( «قالخألا مراكم» يف يطئارخلا هاور ص٣" .

 هلاجر : ٠١8/١ «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو «(4018) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۲)

 نب ديعس ىلإ هتبسن دازو 2747/4 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو . حيحصلا لاجر

 .هيودرم نباو ‹ خيشلا يبأو «متاح يبأ نباو «رذنملا نباو ءروصنم

 ةماسأ يبأ نع «ةبيش يبأ نبركب يبأ نع )٤۹( «قفانملا ةفص» يف يبايرفلا هدروأ (۴)
 .نسحلا نع «بهشألا يبأ نع «ةماسأ نب دامح

 )٤( مقر )۷۱۷۸(.
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 اذه ٌدعن انك :لاق «مهدنع نم انجرخ اذإ ملكت ام فالخب مهل لوقنف ءانناطلس
 .ًاقافن

 ىلع هّدعنل انک نإ ًامالك نومّلكتل مكنإ :لاق ,ةفيذخ نع «دنسملا» يفو

 ىلع ةملكلاب ُمّلكتيل ٌلجرلا ناك نإ : : لاق ةياور يفو «قافنلا ةا هللا لوسر دهع

 يف مويلا يف ة مكدحأ نم اهعمسأل ي ROE م هللا لوسر دهع

 00 رارم رشع سلجملا

 .ركني ام لمعيو .ٌفرعَي ام لوقي قفانملا :دعس نب لالب لاق

 ةفيذح لأسي ٌرمع ناكو . مهسفنأ ىلع قافنلا نوفاخي ةباحصلا ناك انه نمو

 , 2 هسفن نع

 هللا لوسر باحصأ نم تكردأ نم تكردأ له : يدراطعلا ءاجر وبأ لئسو

 .©ديدش معن «ًادیدش

 نم نيثالث ٌتكردأ : ةكيلم يبا نبا لاقو : ؟(هحيحص» يف يراخبلا لاقو

 .هسفن ىلع قافنلا فاخي مهلك ةي ّيبنلا باحصأ

 . ىهتنا . قفانم الإ هنمأ الو ٌنمؤم الإ هفاخ ام :لاق نسحلا نع ركذُيو

 )۱( ٩/۳۹۰ ۳۸و .

 ناميلس نب رفعج نع ديعس نب ةبيتق نع )۸١( نيقفانملا ةفص يف يبايرفلا رفعج هاور (۲)
 نب نارمع :ءاجر يبأ مساو . . . يراطعلا ءاجر يبأل تلق :لاق ,نامثع يبأ دعجلا نع

 بدنج نب ةرمسو سابع نباو نيصح نب نارمعو ًايلعو رمع كردأ .ةقث «مرضخم .ناحلم

 . يرعشألا ىسوم ابأو
 . ۳٠۷/۲ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور (۳)

 )٤( هلصوو «رعشي ال وهو هلمع طبحي نأ نم نمؤملا فوخ باب :ناميإلا باتك يف ةقلع -
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007 TT 
 قافنلا نم وهو الإ يقب الو طق ْنمْؤم ىضم ام : فلح هنأ نسحلا نع يورو

 نم :لوقي ناكو .نما قافنلا نم وهو الإ يقب الو طق قفانم ىضم الو «قفشُم

 «7قفانم وهف «قافنلا فخي مل

 ام :هل لاق «مّلس املف «هتالص يف قافنلا نم ُدوعتي ءادردلا ابأ لجر َعِمَسو

 لجرلا نإ هللاو ءءالبلا نمأت ال - ًاثالث  ًارفغ ّمهللا :لاقف ؟قافنلا ُنأشو كنأش

 ةريثك اذه يف فلسلا نع راثآلاو .هنيد نع ٌبلقنيف ءةدحاو ةعاس ىف ْنَتفيل

 ۰ ا

 : لاق اهنم ركذف ثالث ةئجرملا نيبو اننيب ام ٌفالخ : يروثلا نايفس لاق

 . قافن ال :نولوقي مهو .قافنلا :لوقن نحن

 :نولوقي مهنإ :هل ليق «هسفن ىلع قافنلا رمع فاح دق : يعازوألا لاقو

Eىلتبي نأ فاخ نكلو «ةفيذح لأس ىتح ًاقفانم ذئموي نوی نأ  

 فاخي ناك رمع َّنأ ىلإ ريشي « عدبلا لهأ لوق اذه : لاق «تومي نأ لبق كلذب

 يف هسفن ىلع فاخي ناك رمع نأ دارأ هنأ رهاظلاو «لاحلا يف هسفن ىلع قافنلا

 امك «ربكألا قافنلا ىلإ ةعيرذو ٌةليسو رغصألا قافنلاو ءرغصألا قافنلا نم لاحلا

 يبأ نباو «(«ناميإلا» يف يزورملاو 267/١ «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا -

 0 0 هاورو 4« 0 يف ةمثيخ

ا 0 ةملس 1 ا 522 58 دعسو ا ¥ نم
 

 .ةريره وبأو

 ظافلأب ةددعتم قرط نم «قفانملا ةفص» يف يبايرفلا رفعج هلصو نسحلا رثأو

 . ةفلتخم

 نع ا نب رفعج نع «ةبيتق نع (۸۷) مقر «قفانملا ةفص» يف يبايرفلا رفعج هاور )١(

 . يوق دنس اذهو ,.نسحلا نع دايز نب ىلعملا
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 بلي نأ ةيصعملا ىلع ٌرصأ نم ىلع ىشخي امكف .رفكلا ٌديرب يصاعملا نأ

 َبَّلسُي نأ قافنلا لاصخ ىلع ّرصأ ْنَم ىلع ىشخي كلذك «توملا دنع ناميإلا

 .ًاصلاخ ًاقفانم ريصيف َناميإلا

 نمو :لاقف ؟قافنلا هسفن ىلع فاخي ال نميف لوقت ام :دمحأ ُمامإلا َلْعّسو

 قافنلا ٌفاصوأ هنم ترهظ نم يمسي نسحلا ناكو ؟قافنلا هسفن ىلع نمأي

 . ةفيذح نع هوحن يورو ًاقفانم يلمعلا

 اذه يزورملا رصن نب دمحم ىكحو .قفانم وهف «بذك نم : يبعشلا لاقو
 نع فالتخالا ٌركذ باتكلا لئاوأ يف قبس دقو ,ثيدحلا لهأ نم ةقرف نع لوقلا

 ةلملا نع لقي ال ًارفك ًارفاك ىمسي له :رئابكلا بكترم يف هريغو دمحأ مامإلا
 نع ٌءاطع هركنأ يذلا وه اذه ّلعلو «قافتلا مسا نم مظعأ رفكلا مسو ؟ال مأ
 .هنع كلذ حص نإ نسحلا

 هنأ ٌرِهظُيو ف ا ا : يلمعلا قافنلا لاصخ مظعأ ْنمو

 «كلذ هل ٌمتيف ءىس هل ضرغ ىلإ هب لص لصوت هلم امنإو لا هبت

 ىلع هل سانلا دمَحو هعادخو هركمب حرفيو «هضرغ ىلإ ةعيدخلا هذهب لّصوتيو

 يف هللا هاكح دق اذهو ,هنطبأ ىدا ىلا هضرغ ىلإ هب لصوتو .هرهظأ ام

 ًارارض ًادجسُم اوذَحَنال مهنأ نيقفانملا نع ىكحف ءدوهيلاو نيقفانملا نع نآرقلا

 نإ َنفلحيلو لبق نم هلوسرو هللا َبَراح ْنَمِل ًاداصرإو نينمْؤُملا ني : ًاقيرفتو ًارفكو

 : دوهيلا يف لزنأو ٠ ]۷ :ةبوتلا] «نوبذاكل مهن ُدَهشَي هلاو ىنسحلا 30 در

 الف اولْعفَي مل امب اودمحُي نأ 00 اوتأ امب َنوُحَرََي َنيذّلا ٌنبَسحَت ال»

 ةيآلا هذهو [ ۸ : نارمع لآ] 4 ميلأ ٌباَذَع مهلو باذَعلا نم م ةَراَقمب مُهبسحُت

 رجرحف ورعب هوربخأو .هومتكف «ء يش نع ةي يبنلا مهلأس «دوهيلا يف تلزن
 اوتوا امب اوحرفو «كلذب اودمحتساو «هنع مهلأس امب هوربخأ دق مهنأ هورأ دقو
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 . '«نيحيحصلا »

 جرخ اذإ اوناك نيقفانملا نم لاجر يف تلزن اهنأ ديعس يبأ نع ًاضيأ امهيفو

 لكي هللا لوسر مدَق اذإف هفالخ مهدعقمب اوُحرْفو « هنع اوفلخت وزغلا ىلإ ةي ُنبنلا

 .اولعفي مل امب اودمحُي نأ اوبحأو ءاوفلحو «هيلإ اورذتعا ءوزغلا نم

 ركملاو ءانم سيلف ءانشغ ْنَم» :لاق . يب ّيبنلا نع دوعسم نبا ثيدح يفو

 الا نف ةعيدخلاو

 : هلوق ىف ةيهاتعلا وبأ نسحأو .ةعداخملاب نيقفانملا هللا فصو دقو

 ل ي دلا سیلو ندب لإ ا

OTTا فالتحخا وه قافنلا 0 هللا  

 كلذ نوكي نأ لاومألاو دالوألاو لهألاب ل ايندلا ىلإ هعوجرب ركذلا ا

 ا يبأب رم هلأ ا 5 e يف امك < ًاقافت هلم

 انيسنف ةعيضلاو جاوزألا انسّفاع ءانعجر اذإف «نيع أر e ةنجلاب 0

 ركب يبأل لاق ام َلْثم هل ركذو « هللا لوسر اي ةلظنح قفان :لاق «؟ةلظنح اي كل

 )١( ملسمو ,.(5554) يراخبلا هاور )۲۷۷۸( .

 )۲( ملسمو .(4ه517) يراخبلا )۲۷۷۷( .

 )۳( «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )٠١775(. ,(؟67) يعاضقلاو .(۷۳۸) «ريغصلا»و

 مدقت دقو 0669(2) نابح نبأ هححصو .
 )5( مقرب )۲۷۵۰(.
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 .يدنع نم اهب نوموقت يتلا لاحلا ىلع َنوموُدَت ول» : هك هللا لوسر لاقف

 ةعاس ةلظنح اي نكلو .مكقٌرط يفو مكسلاجم يف ةكئالملا مكتحفاصل

 . «ةعاسو

 كدنع وكن انإ هللا لوسر اي : اولاق :لاق سنأ نع ©0هرازبلا دنسم» يفو

 هللا :اولاق «؟مکبرو متنأ فيك» :لاق «هریغ ىلع انک كانقراف اذإف لاح ىلع

 .«قافنلا مكاذ سيل» :لاق ءةينالعلاو ٌرسلا يف اني

 :اولاقف یب هللا لوسر ٌباحصأ ادغ :لاق سنا نع رخآ هجو نم يورو

 ال نأ نودهشت متسلأ» :لاق .قافنلا .قافنلا :اولاق «؟كاذ امو» :لاق ءانكله
 «قافنلاب كلذ َسيّلف» :لاق ءىلب :اولاق «؟هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ
 .مدقت امك ةلظنخ كيدح ىنعم ركذ مث

 ؛عمجملا» يف يمثيهلا هركذو ۳۳۲/۲ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ًاضيأ هاورو «(81) مقر )١(

 . حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو « ىلعي يبأ ىلإ هتبسن دازو 0١«

 ةمجرت يف ۳۳٤/۳ «نازیملا» يف يبهذلا هركذ اميف «هدنسم» يف نايفس نب نسحلا هاور (؟)

 . هتاركنم نم هّدعو «نیزرُب نب ناسغ
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 نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 ولكون منا وَلا : : لاق لب يلا نع نع هللا يضر باطخلا نب َرمُع ْنَع

 اور «اناطب ب حورتو .ًاصامخ وُدْعَت ءَريطلا قرر امك مکقزرآ هلكوت ُقَح هلا ىلع
 . مكاحلاو «هحیحص» يف ناّبح نباو هجام ن باو يئاسُملاو يذمرتلاو ُدمحأ مامإلا

 .20) حيححَص ٌنَسَح : يذمرتلا لاقو

 ميمت ابأ عمس «ةريبه نب هللا دبع ةياور نم مهلك ءالؤه هجّرخ ثيدحلا اذه

 نب هللادبعو ميمت وبأو هِي يبنلا نع هثدحُي باطخلا نب رمع عمس «يناشيجلا

 ءب يبنلا ةايح يف دلو ميمت وبأو .دحاو ٌريغ امهقثوو .ملسم امهل جّرخ ةريبه

 .هنع هللا يضر رمع نمز يف ةنيدملا ىلإ رجاهو

 ىف نكلو ةَ ّئبنلا نع (”رمع نبا اخ وتو كد لحل اذه يور دقو

 1 ا .©يزارلا متاح وبأ هلاق . هلاح فرعي ال نم هدانسإ

 اهب لتس نقاب ابسألا طع لماهلأو ,لكوتلا يف لصأ ُثيدحلا اذهو

 «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو ,.(؟44) يذمرتلاو 07970/1١.« دمحأ هاور )١(

 حرش» يف يوغبلاو )٥٥۹(. «دهزلا» يف كرابملا نباو «.(4154) هجام نباو 4

 يف يوسفلا بوقعيو )٠٤٤٤(. «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )4٠١8(« «ةنسلا

 «(۷۳۰) نابح نبا هححصو )١(. «لكوتلا» يف ايندلا يبأ نباو «488/7 «هخيرات»

 . ۳۱۸/٤ مكاحلاو

 . ۲۹۷/۲ «ناهبصأ خيرات» يف ميعنوبأ هاور (۲)

 . ۱۱۲/۲ «للعلا» ىف (۳)
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 ال ثيح نم فريو .اجرخم ُهل لَعَجَي هللا قتي نمو : لجو رع هللا لاق ءقزرلا

 هلك ينلا أرق دقو ء[۲-۳ :قالطلا] «ُهّبْسَح وهف هللا ىلع لكوتُي ْنَمو ُبسَتحَي

 ل اهب اونجا ةيلك سالادا ولو هل لاو لذ نبا ىلع ا هله

 . مهايندو مهنيد حلاصم يف كلذب اوفتكال ؛ لكوتلاو ىوقتلا اوققح مهنأ ول : ينعي

 هللا ظْفحا» :سابع نبا ثيدح حرش يف ىنعملا اذه ىلع ُمالكلا قبس دقو

 َ ,22(كظْفحَي

 نسخ كبلق نم ّمَّلَعَي ن أ هيلإ لسوتلا نم كبسحب الا لف

 مث ءهمهأ ام هنم هافكف ءهرمأ هيلإ ضوف دق هدابع نم ٍدبع نم مكف .هيلع كلكوت

 ةقيةحو O Ey اجرخم ُهَل لِي هللا قت ْنَمول :أرق

 ‹ حلاصملا بالجتسا يف لجو زع هللا ىلع بلقلا دامتعا ید وه كولا

 قيفحتو «هيلإ اهلك رومألا هلک و ولك ةرخآلاو ايندلا رومأ نم راضتلا عدو

 .هاوس عفني الو رضي الو ٌمنمي الو يطع ال هنأب ناميإلا

 .«ناميإلا عامج لكوتلا :ريبج يب ٌديعس لاق
 . لكوتلا ىوصقلا ةياغلا : هّبنُم نب بهو لاقو

 . هتقث وه هللا نأ ملعي ن أ هبر ىلع دبعلا لكوت نإ : نسحلا لاق

 ىوقأ نوكي نأ هّرس ْنَم» :لاق ك ّيبنلا نع سابع نبا ثيدح يفو

 , ( ۾ هللا ىلع لكوتيلف «سانلا

 .هجيرخت مدقت )١(

 .رشع عساتلا ثيدحلا وهو (۲)

 . ۲۷٤/٤ «ةيلحلا» يف وهو .(*ه) «لكوتلا» يف ايندلا يبأ نبا هدروأ (۴)

 قفتم وهو «يمعلا ديز نب ميحرلا دبع هدنس يفو «(۹) «لكوتلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (5)

 5 .فيعض هوبأو «هفعض ىلع
 - عةال-



 لكوتلا ید كّنأسأ 5 ميم هئاعد يف لوقي ناك هنأ راک هنع يورو

 ,(5 (هتيفكف كيلع لگو نمم ينلعجا مهللا» :لوقي ناك هنأو 2207 (كيلع

 هناحبس هللا رَّدق يتلا بابسألا يف يعّسلا يفاني ال لكوتلا قيقحت نأ ملعاو

 يلا را لاعت هللا نإ .كلذب هقلخ يف هتنس ترجو لهب تارودقملا

 لوا هل ةعاط 0 بابسألا يف م .لكرتلب هرمأ عم بابسألا

 الا TS 57 لالا ا

 نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ُهالّصلا تيضُق اًذإف» :لاقو 5١[. :لافنألا]

 ٠١[. :ةعمجلا] هللا لضف

5 

 لكوتلاف « " ناميإلا يف نعط دقف «لكوتلا يف نعط نمو «ةنسلا يف نعط دقف

 : ماسقأ ثالث ُدبعلا اهلمعي يتلا لامعألا نإ مث

 ميعن وبأو 27176 / ٤ مكاحلاو ,54 0 ص «دهزلا دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هاورو =

 يبأ دايز نب ماشه هدنس يفو 27١8/7 «ةيلحلا» يفو 58/9 «ناهبصأ رابخأ» يف

 . كورتم وهو «مادقملا

 «يعازوألا نع ۲۲٤/۸ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(۳) «لكوتلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۱)

 قدصو «لامعألا نم كباحمل قيفوتلا كلأسأ ينإ مهللا» : ب يبنلا ءاعد نم ناك : لاق

 .هلاضعإل فيعض دنس اذهو ««كب نظلا نسحو ,كيلع لكوتلا

 نب دلاخ هدنس يفو «كلام نب سنأ ثيدح نم )٤( «لكوتلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (۲)

 «ءيشب سيل :متاح وب أ لاقو «كورتم : يئاسنلا لاق «حودقم نبا :لاقيو ءجودخم

 . بذكلاب نوراه نب ديزي هامرو ًادج فيعض

 . ۱۹۰/۱۰ «ةيلحلا» (5
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 الا و فافعل سا ا ناتو الا رمأ يتلا تاعاطلا :اهُدحأ

 . هيلع هب ةناعتسالاو .هيف هللا ىلع لكوتلا عم هلعف نم دب ال اذهف .ةنجلا لوخدو

OTيف ّرْصق نمف «نکی مل أشي مل امو «ناک ءاش امو نارا  

 .ًاردقو ًاعرش ة رخآلاو اينَّدلا يف ةبوقعلا ٌّقحتسا كلذ نم هيلع بجو امم ٍءيش

 لكرتو ءةلمعال ا كغ( لامعا :لاقي ناك : طابسأ نإ فموي لاق

 .©90هل بنك ام الإ هبيصُي ال لجر کوت

 دنع لكألاك «هيطاعتب هدابع رمأو ءايِنّدلا يف هب ةداعلا هللا ىرجأ ام : يناثلاو

 و ءّرحلا نم لالظتسالاو ٍشطعلا دنع رشلاو ا

 رّرضت ىتح هيف رصف نمو ياسا يطاعت ءرملا ىلع بجاو ًاضيأ اذهف كلذ

 هناحبس هللا نكل «ةبوقعلا ٌقحتسي طرفم وهف «هلامعتسا ىلع ةردملا عم هكرتب

 ىضتقمب لمع اذإف ريغ هيلع ىوقُي ال ام ىلع كلذ نم هدابع ضعب يّوقي دق

 يف لصاوُي نكي بنلا ناك اذهلو هيلع جرح الف «هريغ نع اهب صتخا يتلا هتوق

 ُمَعْطأ ينإ « مكتشيهك تسل يّنإو : مهل لوقيو «هباحصأ كلذ ْنَع ىهنيو «همايص

aةياور يفو ,«2(ىنيقسيو ىنمعطُي ىبر دنع ٌلظأ از : ةياور يفو  : 

 اا *«يقيأقم «يلمعط اسست يل إو
 حوتفلا نم هبلق ىلع هدروُي امب هيذغُيو هيوقُي هللا نأ كلذب دارأ هنأ رهظألاو

 بارشلاو ماعطلا نع هينغت يتلا ةينابرلا فراعملاو «ةيهلإلا حنملاو .ةيسدقلا

 . ۲۳۹/۸-۲٤١ «ةيلحلا» (1)

 )۲۳۹٣۰(. دوادوبأو )1١1١(« ملسمو .(1470) يراخبلا رمع نبا ثيدح نم هاور (۲)

 سنأ ثيدح نمو «(۱۱۰۳) ملسمو )۱۹٩٩(« يراخبلا ةريره يبأ ثيدح نم هاور (")

 ملسمو )۱۹٦٤(« يراخبلا ةشئاع ثيدح نمو ٠( 4) ملسمو )١1451(2 يراخبلا

 )6©١٠١(.

 . (۲۳۹۱) دوادوبأو )١1957(« يراخبلا يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم هاور (4)
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 : لئاقلا لاق امك «رهذلا ّنم ةهرُب

 داّرلا نع اهيهلتو ا نع اهلْغشَت كاركذ م توخ ال

 يداَح اهباقعأ يفو ربسلا تو هب ءيضتست ون هوب اهل

 داعيم دنع ىيحتف مودقلا حور زا ريسلا لالک نم تکتشا اذإ

 سيل ام بارشلاو ماعطلا كرت ىلع ةّوقلا نم مهل فلّسلا نم ٌريثك ناك دقو

 وبأ ناكو . مايأ ةينامث لصاوُي ريبزلا نبا ناكو .كلذب َنورّرضتي الو «مهريغل

 ٌداَكيف باشلا عارذ ىلع ضبقُي مث «مايأ ةعبس نيب هموص يف لصاوُي ءازوجلا

 راق وفخر هلا رع ادق اكان ی لا ف اربإ ناكو .اهمطحُي

 الو برشي الو لكأي ال مايأ ةرشع نم رثكأ ىقبي ةصفارف نب جاجح ناكو .ىولح
 سبلي هنع هللا يضر يلع ناك امك دربلاب الو ٌرحلاب يلابي ال مهضعب ناكو « ماني
 نأ هل اعد ةي ٌئبنلا ناكو .فيصلا يف ءاتشلا سابلو ءاتشلا يف فيصلا سابل

 . "دربلاو ّرحلا هنع هللا بهذي

 نع هفعضُي ملو هتوق ىضتقمب لمعف .رومألا هذه لثم ىلع وق هل ناك نمف
 ن رعاستعما ىتح كلذ هسفن فلك نمو «هيلع جرح الف .هللا ةعاط
 يبأ نب نمحرلا دبع ىلع نوركني فلسلا ناكو «كلُذ هيلع ٌركنُي هنإف ا

 .هفعض نم داعي ىتح ةدم لكألا كرتي ناك ثيح معن

 دقو «بلغألا مايا ا هللا ىرجأ ام :ثلاثلا مسقلا

 : عاونأ وهو «هدابع نم ءاشي نمل كلذ يف ةداعلا قرخي

 ريثك ىلإ ةبسنلاب ةيودألاك هقلخ نم ًاريثك هنع ينغيو «أريثك هقرخي ام اهنم

 نمل لضفألا له :ءاملعلا فلتخا دقو .اهوحنو يداوبلا ناكسو نادلبلا نم

 يف امك «طسوألا» يف يناربطلاو )۱١۷(« هجام نباو 21و 44/١ دمحأ هاور )١(
 . ظفحلا ءيسوهو ىليل يبأ نبا هدنس يف نأ عم يمثيهلا هنسحو 2177/4 «عمجملا»

 تبا Ek يب



 نالوق هيفو ؟هللا ی لكوتلا ققح eR هكرت مأ ي يوادتلا ضرملا هباصأ

 نع ّحص امل «ٌلضفأ هيلع يوق نمل لكوتلا نأ د «ناروهشم
 :لاق مث «باسح ريغب ًافلأ نوعبس ةنجلا يتم ْنِم لخدّي» : لاق هنأ لي ّيبنلا

 ."2«نولكوتي مهّبر ىلعو نووتکی الو نوقرتسُي الو نورّيطتي ال نيذلا مه»

 ال وهو «هيلع موادُي ناك يذلا لي ّيبنلا لاح نإ :لاق يوادتلا حجر نمو

 ی ىلا ةهوركملا ا ا ال رعت

 ."”هوركم امهالكو ةريطلاو يكلاب اهنرق هنأ ليلدب ُكرشلا

 يف يعسلا كرت نمل قزرلا لوصحك «ةماعلا نم ليلقل ُهَقرْخَي ام اهنمو
 الو ءدئاوعلا هل قِرخَي هنأ هللا نم َملَعو ,لكوتو نيقي قدص هللا هقزر نمف « هبلط

 تا كر زاج «هوحنو قزرلا بلط يف ةداتعملا بابسألا ىلإ ا

 ىلع كديو كل لع لدي هيلع ملكت يذلا اذه رغ تدخر ل اک

 )١( نيصح نب نارمع ثيدح نم (۲۱۸) ملسم هاور .

 حابم يوادتلا نأ تبث اذإ : ۲۸۷-۲۸۸ص «سيلبإ سيبلت» يف يزوجلا نبا مامإلا لاق (۲)

 جراخ يوادتلا نأ اوأر دق موق ىلإ تفتلي الف ءءاملعلا ضعب دنع هيلإ بودنم « عامجإلاب

 ىوادت هنأ لَك يبنلا نع حص دقو « لكوتلا نم جرخي ال هنأ ىلع عامجإلا نأل «لكوتلا نم

 . لكوتلا نم ىوادتي نأ هرمأ نم جرخأ الو « لكوتلا نم كلذب جرخي ملو «يوادتلاب رمأو

 رمألا ةحيحصلا ثيداحألا يفو ١6/14: «داعملا داز» يف ميقلا نبا مامإلا لاقو

 دربلاو ءرحلاو ,شطعلاو , عوجلا ءاد عفد هيفاني ال امك «لكوتلا يفاني ال هنأو «يوادتلاب

 تايضتقم هللا اهبصن يتلا بابسألا ةرشابمب الإ ديحوتلا ةقيقح متت ال لب ءاهدادضأب

 ,ةمكحلاو رمألا يف حدقي امك لكوتلا سفن يف حدقي اهليطعت نأو ءًاعرشو ًاردق اهتاببسمل
 لكوتلا يفانُي ًازجع اهكرت ناف « لكوتلا نم ىوقأ اهكرت نأ الطعم نظي ثيح نم هفعضيو
 ام عفدو «هايندو هنيد يف دبعلا عفني ام لوصح يف هللا ىلع بلقلا دامتعا هتقيقح يذلا

 الطعم ناك الإو ,بابسألا ةرشابم نم دامتعالا اذه عم ّدُب الو «هايندو هنيد يف هرضي

 .ازجع هلكوت الو ءالكوت هزجع دبعلا لعجيالف «عرشلاو ةمكحلل

 هما د



 ٤ 7 5 كلا 2
 ةرهاظلا بابسألا عم مهفوقوو .لكوتلا قيقحت هلق نم نوتؤي امنإ سانلا نأ

 اهيف نودهتجيو «بابسألا يف مهسفنأ نوبعتي كلذلف ءاهل مهتنكاسمو مهبولقب
 0 ع ع 4 :

 .مهبولقب هللا ىلع لكوتلا اوققح ولف .مهل ردق ام الإ مهيتأي الو ,داهتجالا ةياغ
 دّرجمب اهقازرأ ريطلا ىلإ قوس امك «ببس ىندأ عم مهقازرأ مهيلإ هللا قاسل
 .ريسي ٌيعس هنكل .يعّسلاو بلطلا نم ٌعون وهو «حاورلاو ودغلا

 نع «نابوث ثيدح يف امك .هبيصُي بنذب هّضعبوأ ُقزر ناسنإلا مرح امبرو
 .©0(هبيصُي بنذلاب قزرلا ٌمَرحيل دبعلا نإ» :لاق يب ّيبنلا

 لمكتست ىتح َتومت نل ًاسفن نإ» : لكك ٌيبنلا نع «رباج ثيدح يفو
 .©(مُرَح ام اوعدو لح ام اوذخ .بلطلا يف اولمجأو هلل ارناف افر

 هاتأ ءهسفن تيضرو عنق نإف «باجح هقزر نيبو دبعلا نيب :رمع لاقو
 . هقزر قوف دزي مل ,باجحلا كتهو محتقا نإو «هقزر

dl فار 
 .فلكت الو «بعت الب قازرألا كيلإ قست لكوت :فلسلا ضعب لاقو

 اولمعا :لوقي ناك مالسلا هيلع ىسيع نأ َتْنّدُح :دعجلا يبأ نب ملاس لاق
 زجر هللا دنع اينّدلا لوضف إف ءاينّدلا لوضفو مكاّيإو « مكنوطبل اولمعت الو هلل
 دصحت الو ثرحت ال .ءيش اهقازرأ نم اهعم سيل حورتو ودغت ءامسلا ٌريط هذه

 رقبلا نم شوحولا هذهف ءريطلا نوطب نم مظعأ اننوطب نإ : متلق نإف ءاهقزري هللا

 «دصحت الو ثرحت ال ٌءيش اهقازرأ نم اهعم سيل حورتو ودغت اهريغو ريمحلاو

 )۳٤۱۸(« «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 2387و ۲۸۰و ۲۷۷/٩ دمحأ هاور «نسح ثيدح )١(

 . (۸۷۲) نابح نبا هححصو

 نابح نبا هححصو ۲۱٤/۰-۲٠۰ يقهيبلاو . ٤/۲ مكاحلاو )۲۱٤٤(. هجام نبا هاور (۲)
 .( 3741و ۴ ۹)
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 ٌبارغ ناكف «راغ يف دبعتي ٌدباع ناك :لاق سابع نبا نع هدانسإب جّرخو

 .دباعلا كلذ تام ىتح ٍءيش ّلك َمُعَط هيف دجي فيغرب موي ّلك هيتأي

 الا ماقأ :لاق ,.قشمد ةخيشم ضعب نع «زيزعلا دبع نب ديعس نعو

 .هقزرب نابرغلا هيتأت - نيعبرأ :لاق وأ  «ةليل نيرشع لبج يف هموق نم أبراه

 مكقزر ءامّسلا يفو» : ةيآلا هذه بدحألا ٌلصاو أرق : يروثلا نايفس لاقو

 يف هبلطأ انأو ءامسلا يف يقزر نإ الأ :لاقف ء[۲۲ :تايراذلا] «َنودَعوُت امو

 اذإ «عبارلا مولا ناك اًملف ءائيش بيصُي ال ًاثالث ثكمف «ةبرخ لخدف ؟ضرألا

 «نيتلخود اتراصف «هعم لخدف Ma «بطر نم ةلخودب وه

 امهنيب توملا قرف ىتح امهبأد كلذ لزي ملف

 تاز رفا انتهت فيسك وقل: لع لكروت يوق نم بابلا اذُه نمو
EETةوسأ كلذ يف هلو «ةلزنملا هذه غلبي مل نم نود هتفص هذه نمل  

 دریغ داو يعاستإ اهشاو رجاه اتي ءمالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإب
 : هل تلاقو ءرجاه هتعبت ملف «ءام هيف ٌءاقسو رمت هيف ًابارج امهدنع كرتو « عرز
 رمأب هلعفي ناك اذهو «ءهللاب تيضر :تلاق « هللا ىلإ :اهل لاق ؟انعدت نم ىلإ

 نمل اها وحلا ماهلإلا نم هئايلوأ ضعب بولق يف هللا ٌفذقَي دقف «هيحوو هللا

 لكوتلا قدص ٍءيش يأ : هللا دبع يبأل ليق : يذورملا لاق . هب نوقثيو ى

 عمطي نييمدآلا نم ٌدحأ هبلق يف نوكي الو .هللا ىلع لكوتي نأ :لاق ؟هللا ىلع
 .الكوتم ناكو «هقزری هللا ناك ءاذك ناک اذإف «ءيشب هئيجي نأ

 . قدّصلا هيف لمعتسا نمل هزاجأف «لكوتلا هللا دبع يبأل ٌتركذو :لاق

 ربصأو سلجأ :لوقيو «هتيب يف سلج لجر نع هللا دبع ابأ تلأسو :لاق
 ناك فرتحاف جر ول :لاق ,فرتحي نأ ٌردقي وهو ءًادحأ كلذ ىلع علطأ الو
 . ءيشب هيلإ لسري نأ عقوتي نوكي نأ ىلإ هجرخُي نأ تفخ سلج اذإو ىلإ ٌّبحأ

 .ديج اذه :لاق ؟ذخأي الف «ٍءىشب هيلإ ثعبي ناك اذإف : تلق

“o 



 2270 ينومعطي ا لکآال : لاق ر نإ : هللا دبع 5 تلقو

 ءًاصيمق هيلإ ايقلأف ءةقرخب ٌررّتم وهو نالجر هيلإ ءاجف «سيبق يبأ لبج يف لخدو
 اعضو ىتح لكأي ملف ايش هيدي نيب اعضوو .صيمقلا هاسبلأف .هيديب اذخأو
 لعجو هللا دبع وبأ كحضف «همف يف ناَّسّدي العجو هيف يف ديدح نم ًاحاتفم
 . اصعب

 ال نأ هسفن ىلع لعجو ءءارشلاو عيبلا كرت الجر نإ : هللا دبع يبأل تلقو
  قيرطلا يف رمي ناكو .ءيشب اهيف رمأي مل هروُد كرتو ءةضف الو ٌبهذ هدي يف عقي
 :لجرلل ٌتلقف : يذورملا لاق . يقلا دق امم هذخأ .ًاحورطم اشيش ىأر اذإف

 ٌرمي ناكو «ينرقلا سيوأ لب :لاق .دوسألا ةيواعم يبأ ريغ اذه ىلع ةجح كلام
 ا ل ا ما

 نوهت ل امعلل متضرعتول : مهل تلقف .هوحنو يقبل 0 :لاق مث

 1 ؟ةرهشلا نم يلابُث شيأو :لاق « کتش

eىلإ نجی لحر نع لتسدلا  

 وبأ لاق .رطاخت ال «ةلحارو ٍدازب ds :لاق ءٍداز ريغب ةكم
 ُفرشتست الو .لأسي الو «كلذ ىلع ىوقي هنأ ملعو قاطأ نإ ينعي :لالخلا ركب
 ءاملعلا زاجأ دقو« قدصلا' ىلع لكوتم وهف + ليقف نطعُي وأ دخاي نال هسفن
 رشع ةعبرأ هتجح يف هافكو هللا دبع وبأ جح دقو :لاق .قدصلا ىلع لكوتلا

 ای

 نإ :لاقف ؟داز ريغب ةزافملا لخدي نأ لجرلل له : هيوهار نب قاحسإ لئسو

 نكي مل الإو ءداز ريغب ةزافملا لخدي نأ هلف «(”رينم نب هللا دبع لثم ٌلجرلا ناك

 )١( «يبر ينمعطي» :(ج) يف .

 ) )۲ةنس ىفوتملا يزورملا نمحرلا دبع وبأ ,ةجحلا ظفاحلا يلولا ةودقلا مامإلا وه

 )۲٤۱(ه. «ءالبنلا مالعأ ريس» يف ةمجرت هل ۳٠۷-۳۱۹/۱۲.
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 وأ ءربصي ال نأ هسفن ىلع يشخو .ًافيعض لجرلا 6 «لحدي نأ هل

eكاكدنألا كرعدل وكيت ملا  
 كرت نم ىلع هريغو دمحأ مامإلا ركنأ امك راكنإلا ةياغ هيلع ركنأو «ذفنيح

 دقو .لاؤسلل نضرعتلا هيلع يشخو «داز ريغب ةزافملا لخد نم ىلعو بسكلا

 نحن : نولوقيو نودوزتي الو نوُجحَي نميلا لهأ ناك : لاق «سابع نبا نع يور

 :ةيآلا هذه هللا لزنأف «سانلا نولأسيف «ةكم نوتأيف «نوجحیف ا رقم

 «ةمركعو «ٌدهاجم لاق اذكو «[۱۹۷ :ةرقبلا] (ىوقتلا دالا َريَخ ْنِإف اوُدوزَتو#

 نمل الإ ةيلكلاب ببسلا كرت يف صخري الف «فلسلا نم دحاو ٌريغو « يعخنلاو

 . ةيلكلاب نيقولخملا ىلإ فارشتسالا نع هّبلق عطقنا

 ١ سأيلاب فارشتسالا عطق : لاقف «لكوتلا نع لكس هن أ دمحأ نع يور دقو

 امل مالّسلا هيلع ميهاربإ لوق :لاقف كلذ يف ةجحلا نع َلْئُسف «قلخلا نم

 ,كيلإ امأ :لاقف ؟ةجاح كلأ : هل لاقف ءرانلا يف ىمرُيوهو ٌليربج هل ضرع

 . الف

  EES eا 0

 ا  a"يا يف

 دعق الجر نأ ول : هل ليق هنأ ضايع نب ليضفلا نع هدانسإب لالخلا ىورو

 دق هنأ هنم ملعي ىتح هللاب قثو اذإ : لاق «هقزرب هيتأيف «هللاب قثي هنأ معز هتيب يف

 .(۱۷۳۰) دواد وبأو )١677(« يراخبلا هاور (1)

 قيرط نم 40/11 «نايبلا عماج» يف يربطلا ريرج نبا هاور ‹ حصي ال ربخ اذه (۲)

 . هباحصأ ضعب نع « يميتلا ناميلس نب رمتعم

 ميهاربإ لوق رخآ ناك :لاق «سابع نبا نع (4014) يراخبلا يف ام حيحصلاو
 . ليكولا معنو هللا يبسح :رانلا يف يقلأ نيح مالسلا هيلع

 س68 ل



 ناك دقو .مهّريغ الو ءايبنألا اذه لعفي مل نكل «هدارأ ٌءيش هعنمي مل ءهب قثو

 : اولوقي ملو ,رمعو ركب وبأو هسفن رجوي لَك ٌيبنلا ناكو .مهسفنأ نورجؤي ءايبنألا
 «هللا لضف ْنم اوغَتْباوط : لجو رع هللا لاقو لجو رع هللا انقزري ىتح دعقن

E E TT۰  
 نأ “«ةيلحلا» يف ميعن وبأ ىورف اذه فالخب رعشُي ام رشب نع يور دقو

 نر ظل لاب ربو فوك البد لكما اقف O ضلك ردك

 لعرب نراكس اب هنا ظبفا فني ةلاذق ةققي ىتساانل رشق لئاشلا هل لاك

 بارطضا الب نوكسو «هلمع ىلإ ال « هللا ىلإ نكاس هّبلقو « هحراوجب ُبرطضي
 و ع ادعو ةكرح ذاب طا ىلإ كاس لحرت

 ةاناعم نم هل ّذُب الف «ةيلاعلا تاماقملا هذه ىلإ لصي مل نمف «لاح لكبو

 امثإ ءرملاب ىفك» : لب ئبنلا لاق دقو ,نوربصي ال لايع هل نم اميس ال بابسألا

 .ثبستكاو ٌتلمعل ٌلايع يل ناك ول :لوقي ٌرشب ناكو .22توقُي نم َمّيِضُي نأ

 َّنإف «هقح تاوفب ًايضار نكي ملو «هل ًاقح بابسألا هكرتب عّيض نم كلذكو
 ُبحأو ريخ يوقلا نمؤملا» : هلكت ّىبنلا لوق ءاج اذه لثم يفو ءّطّرفم ٌرجاع اذه

 نعتساو ءكْعَفْني ام ىلع صرحا «ريخ لَك يفو .فيعُضلا نمؤملا نم هللا ىلإ
 ءاذكو اذك ناك ُتلعف يأ ول : ٌنلوقت الف «ءيش كباصأ نإف ءزِجْعَت الو هللاب
 ملسم هجّرخ «ناطيشلا لمع ُحتفت وللا نإف «لعف ءاش امو هللا رّدق : لق نكلو

 . 9ةريره يبأ ثيدح نم هانعمب

.۳۱/۸ )( 

 ملسم هاورو «(47140) نابح نباو «(۱۹۹۲) دوادوبأ ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هاور (۲)

 . «هتوق كلمي نمع سبحي نأ ًامثإ ءرملاب ىفك» : ظفلب (4741) نابح نباو ء(٩4۹)

 . ۳۲٤ص ًارصتخم مدقتو «(؟554) مقر (۳)
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 .نيلجر نيب ىضق هلك ّيبنلا نأ كلام نب فوع نع «7(دواد أ ننس» يفو

 هللا نإ» : لب ٌئبنلا لاقف ءليكولا معنو هللا انبسح :ربدأ امل هيلع يضقملا لاقف

 . «ليكولا

 اهلقعأ هللا لوسر ای : لجر لاق : لاق نون ثيدح نم “يذمرتلا جرخو

£ 4 4 

 هنأ ناطقلا یحی نع ركذو . (لكوتو اهلقعا» : لاق ؟لكوتأو اهقلطا وأ .لكوتأو

 نع «ةيمأ نبورمع ثيدح نم ىناربطلا هجرخو .ركنم ثيدح يدنع وه :لاق

 . وتلا

 للك ّيبنلا نأ ذئاع نبا نع ةمقلع نب ظوفحم نع ءاطع نب نيضولا ىورو

 خاب نانالا نأ هانعمو © لسرم اذهو: كلا دعب لكوتتلا نإ: لاق

 هلك اذهو «هيعس دعب هللا ىلع ٌلكوتيو «ةحابملا بابسألا يف يعسلاو «سيكلاب

 لاق . ّلضفأ امهعمج نوكي دق لب بابسألاب نايتإلا يفاني ال لكوتلا نأ ىلإ ةراشإ
 ؟متنأ نم :لاقف «نميلا لهأ نم ًاسان باطخلا نب ٌرمع يقل :ةرق نب ةيواعم
 هّبح ىقلُي يذلا لكوتملا امنإ «نولكأتملا متنأ لب :لاق «نولكوتملا نحن :اولاق

 . "لجو زع هللا ىلع لكوتيو «ضرألا يف

 نب رشب ينزاملا لأس : لاق روصنم نب دمحأ نب دمحم انربخأ :لالخلا لاق

 .فيعض هدانسإو 75117(2) مقر )١(

 ةرق يبأ نب ةريغملا هدنس يف :تلق «بيرغ ثيدح اذه :لاقو )۲١۱۷( مقرب (۲)

 . يتآلا ةيمأ نب ورمع ثيدحب ىوقتي نكل «فيعض وهو « يسودسلا
 يعاضقلا ًاضيأ هاورو 20/٠١ «عمجملا» يف امك «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۴)

 .ديج هدنس : يبهذلا لاقو 2537/7 مكاحلاو )۷۳١(« نابح نبا هححصو «(۳۳)

 )٤( «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هاور )7478(.

 . )٠١( «لكوتلا» يف ايندلا يبأ نبا هاور (ه)
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 هذه تلح ولو « ىفكيل هللا ىلع ُلكوتي ال لكوتملا :لاقف «لكونلا نع ثراحلا

 لحي لكوتملا نكلو «ةبوتلاو مدنلاب هللا ىلإ اوجضل ,ةلكوتملا بولق يف ةصقلا

 اذه ىنعمو . نمض اميف لجو زع هللا قدصيف ىلاعتو كرابت هللا نم ةيافكلا هبلقب

 لوصحل ًاببس هلعجيو «لكوتلاب يتأي ال لكوتلا ٌّقح هللا ىلع لكوتملا نأ مالكلا
 اسب ىتأ نمك ناكل «كلذ لعف ول هنإف «هريغو قزّرلاب هللا نم هل ةيافكلا

 ق ا ا

 قدصيف « هتيافكو هقزر هدبعل َنِمَض دق هللا َّنأ ملعي نم ةقيقح لكوتملا امّنإو

 ريغ نم قزرلا نم هنمض اميف هيلع دامتعالا ٌققحيو «هبلقب قثيو ا

 لكل ٌموسقم قزرلاو «هب قزرلا بالجتسا يف بابسألا جرخم لكوتلا جرخي نأ
 الإ ضرألا يف ةُباَد نم اًمو» : ىلاعت لاق امك «رفاکو نمؤمو ءرجافو رب نم ِلحأ

 يعسلا اا نياك تعم يدع ,[5 :دوه] «اهقزر هللا ىلع

 اهقرزي هللا اهقزر لمحت ال ٍةَباَذ نم نياكو» : : ىلاعت لاق «قزرلا بلط يف

 ]° : توبكنعلا] 4 مكاّيإو

 هيض رو يسع دال هرسيب دقو هللا ىلع هقزرف ءاص لعل ماد امف

 هيلع لكوت نمو ءًابسكو اببس لكوتلا لعج دقف «قزرلا بلطل هللا ىلع لوت نمف

 «”يرابنألا ىم لۇق ّنسحأ امو ءأقيدصتو هب ةقث ةث هيلع لكوت دقف «هنامضب هتقثل

 اونوكتف «نيُمتهم نومضملاب اونوكت ال :دمحأ مامإلا باحصأ نايعأ نم وهو

 . نيضار ريغ هقزربو «نيمهتم نماضلل
 امب يضرو هللا ىلإ هرومأ لكَو نمف «ءاضقلاب اضّرلا لكوتلا ةرمث نأ ملعاو

 ليضفلاو نسحلا ناك كلذلو هيلع لكرتلا ققح دقف اخير هل هيفقي

 . اضّرلاب هللا ىلع لكوتلا نورّسفُي امهريغو

 )١( «ةلبانحلا تاقبط» يف مجرتم ۳۳۹/۱ .
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 ثالث ىلع لكوتلا :لاق ءامكحلا ضعب نع ينغلب :«:ايندلا يبأ نبا لاق
 ةياكشلا كرتف «ةبحملا : ةثلاثلاو ءاضرلا : ةيناثلاو «ةياكشلا كرت :اهلوأ : تاجرد

 « ىلوألا نم عفرأ يهو «هل هللا مسق امب بلقلا نوكس اضرلاو .ربصلا ةجرد
 «نيقداصلل ةيناثلاو ,نيدهازلل ىلوألاف هب هللا عنصي امل هّبُح َنوكي نأ ةّبحملاو

 . ىهتنا .نيلسرملل ةثلاثلاو

 وهف «هريغ وأ قزرلا نم هل هللا هرّدقي ام ىلع ربص نإ هللا ىلع لكوتملاف

 زايتخا هل نكي مل ناو « يضارلا وهف «هعوقو دعب هل ردقي امب يضر نإو «رباص
 ُنب رمع ناك امك «نيفراعلا نيبحملا ةجرد وهف هل ردقي اميف الإ اضر الو ةّيلكلاب
 .ردقلاو ءاضقلا عضاوم يف الإ رورس يلامو تحبصأ :لوقي زيزعلا دبع

 )١( «لكوتلا» يف )45(.
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 ٌمئارش نإ هلا وسر اي : لاف ريل ىأ : لاق رسب نب هللا دبع ْنَع

 ًابَطَر كئاسل ُلاْرَي الر :لاق ؟عماج هب كسم ٌباَف ءائيلع ترك دق ما

 . «2ظفُلا اذهب دمحأ مامإلا هجرخ (ّلجو ر هللا ركذ نم

 لاقو «هانعمب (هحيحص)» يف نابح ۲ ٌنباو «هجام ۰ ٌنباو . يذمرتلا هجرخو

 نع «يدنكلا سيق نبورمع ةياور نم هجّرخ مهو «بيرغ نسح : يذمرتلا

 ر هللا دبع

 : لاق «لبج نب ذاعم ثيدح نم هريغو 2هحيحص» يف نابح ْنبا جّرخو
 ؟ هللا ىلإ ٌبرقأو ريخ لامعألا يأ : هل تلق نأ ةَ هللا ّلوسر هيلع ٌتقراف ام ٌرخآ

 . «لجو زع هللا ركذ نم ّبْطَر كئاسلو َتومت نأ» :لاق

 انهاه ركدنو ءركذلا لئاضف نم ريثك ٌركذ ًاقرفم باتكلا اذه يف قبس دقو

 . هنم راثكإلاو «هتمادإ لضف

 ؛كلذك هركذ نم َحَدَمو «ًأريثك ًاركذ هوركذي نأب نينمؤملا هناحبس هللا رمأ دق

 ةف يبأ نباو «(۳۷۹۳) هجام نباو «(۳۳۷۵) يذمرتلاو ۱۹۰و ۱۸۸/ ٤ دمحأ هاور )١(

 يف ميعن وبأو ۳۷١/۳ يقهيبلاو «(4ه) «دهزلا» يف كرابملا نباو ۰

 . يبهذلا هقفاوو 2446/١ مكاحلاو )۸۱٤(« نابح نبا هححصو «ه۹/١ «ةيلحلا»

 وهف - رتهتساو ءاذكب نالف رتهأ :لاقي هللا ركذب نوعلوي : ينعي «نورتهي» : هلوقو

 . هريغ لعفي الو «هریغب ثدحتي ال «هب علوم : يأ «- رتهَّتسُمو رّثهُم

 .هيف هجيرخت مامت رظناو (414) مقرب (۲)
 3 ند ل3



 3 ر رورو وور 2 م 20 ار لک عع

 «ليصأو ٌةَركُب وحبس ريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ يذلا اهي اي : ىلاعت لاق
 : ةعمجلا] (نوحلفت مُكلعَاريثك هلا اوركذاو» : یاو 4١] : تازحألا]

 ارجأو ةرفخم مهل هللا ُدَعأ . تاركاٌذلاو ايثك هلا نيركاُذلاو» : ىلاعت لاقو ۰

 ىلعو ًادوعقو امايق هللا نوركذُ َنيِذْلا» : ىلاعت لاقو ,["ه : بازحألا] «ًاميظَع

 .[۱۹۱ :نارمع لآ] (مهبونج

 لاقي لبج ىلع رم لَك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع «ملسم حيحص» يفو
 “نمو :اولاق .«َنودّرْفُملا قبس دق «نادمج اذه اوريس» :لاقف ءناَدَمَج :هل
 . «تاركاّذلاو ًاريثك هللا نوركاذلا» :لاق ؟هللا لوسر اي نودّرفملا

 : لاق ؟نودرفملا امو :اولاق «نودرفملا ٌقبس» : هظفلو «دمحأ مامإلا هجرخو

 .«هللا ركذ يف َنورتُهُي َنيذلا»

 :لاق ؟نودّرفملا امو «مللا لوسر اي :اولاق : هدنعو .يذمرتلا هجرخو

 ةمايقلا موي نوتأيف .مهلاقثأ مهنع ركذلا مضي هللا ركذ يف نورتهتسملا»
 . 7 ًافافخ

 : لاق لبج نب ذاعم نع «ظاّرَقلا هللا دبع سا نع ةديبع 7 ىسوم یورو
 داعم ايد :لاقف َهَبنَتسا ذإ نادُمُج نم ٌفَدلاب ريس ةا هللا لوسر َعَم نحن امنيب
 نيقباسلا َّنِإ ذاعم ايد :لاقف . لسان فّلختو ءاوُضَم دق :تلقف «؟نوقباسلا َنيأ

 .©يبايرفلا رفعج هجّرخ «لجو زع هللا ركذب نورتهتسي نيذلا

 )١( «امو» :«ملسم» يف .

 ء(۸٥۸) نابح نباو .(*895) يذمرتلاو .۳۲۳/۲ دمحأو )۲۹۷٩(« ملسم هاور (۲)

 .دمحأ ظفلك هظفلو 2446/١ مكاحلاو «ملسمك هظفلو

 يمثيهلا هركذو 7١/)775(« «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو .فيعض ةديبع نب ىسوم (*)

 .فيعض وهو «ةديبع نب ىسوم هيف :لاقو ءاله/١٠ «عمجملا» يف

 3 نإ -



 ما هناك تدخلا اله يف نيقباسلا ركذ هجو رهظي قايسلا اذه نمو

 مه ةقيقحلا ىلع نيقباسلا نأ ىلع لي ّيبنلا هبن ‹«مهضعب فلختو «بكرلا

 .هب ٌعولولا وه :ءيشلاب راتهتسالا إف «هب نوعّلوُيو « هللا ٌركذ نوميدُي نيذلا

 «نورتهتسملا» هاور نم ةياور ىلع اذهو قرافُي داكي ال ىتح .ٌفغشلاو

 رتهلا ٠)ةبيتق نبا رسفو «هللا ركذ يف اورتها نيذلاو :هيف :لاقف + «مهضعب هاورو

 نابذاكتي ناناطيش نابتسملا» :ثيدحلا يف امك «مالكلا يف طقشسلاب

 . "«نارتاهتيو

 : لاق «هتعاطو هللا ركذ يف ٌفرخو رمع نم ثيدحلا اذه نم ٌدارملاو :لاق

 ءهيف ناك يذلا نرَقلا نع رمعلاب درفنا نم ةياورلا هذه ىلع نيدرفملاب دارملاو
 « ىلاعت هللا ركذب سانلا نم نيلختملا نيدرفملاب دارملاف « ىلوألا ةياورلا ىلع امأو

 اذهب دارفنالا نيتياورلا ىلع دارفنالاب ٌدارملا نأ  رهظألا وهو لمتحيو «لاق اذك

 .ةطلاخملا نع وأ نرقلا نع امإ « يسحلا دارفنالا نود ركذلا ة ةرثك وهو لمعلا

 . ملعأ هللاو

 : ةضافإإلا برق دنع ةفرعب درع ةليل زيزعلا دبع نب رمع لوق ىنعملا اذه نمو

 .هل رفغ نم قباسلا امنإو «هريعب قبس نم مويلا ٌقباسلا سيل

 ءةنجلا ضاير يف عتري نأ ٌبحأ نم» :لاق ل يبنلا نع دانسإلا اذهبو

 . "”«لجو زع هللا ٌركذ رثكيلف

 )١( «ثيدحلا بيرغ» يف  2777-871١/١هلقن يف فلؤملا فرصت دقو .

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو 27559 ١57/54 دمحأ رامح نب ضايع ثيدح نم هاور (۲)

 هححصو «(۲١١۱)و (۱۷/)۱۰۰۱ «ريبكلا» يف يناربطلاو .(۲۰۳۲) رازبلاو «(5 77

 . (هال؟ال)و (هال؟5) نابح نبا

 .فيعض وهو «ةديبع نب ىسوم هدنس يذم 2307/٠١ ةبيش يبأ نبا هاور (۴)
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 يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف نابح ُنباو « يئاسنلاو دمحأ مامإلا جّرخو

 : ليق «تاحلاصلا تايقابلا نم اورثكتسا» : لاق ةا هللا لوي نأ يردخلا ديعس

 الو لوح الو هلل ٌدمحلاو ليلهتلاو حيبستلاو ٌريبكتلا» :لاق ؟ هللا ٌلوسر اي َّنُه امو

 . ٠0 هللاب الإ ةوق

 لا نع ًاضيأ يردخلا ديعس يبأ نع «نابح نبا حيحص»و «دنسملا» يفو

 . 2”«نونجم :اولوقي ىتح هللا رکذ اورثكأ» : لاق «

 هللا اوركذا» :ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ىورو
 .«نوؤارث مكنإ : نوقفانملا لوقي ًاركذ

 : لثس هنأ لي ّيبنلا نع ديعس يبأ ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ مامإلا جّرخو

 : ليق ««أريثك هللا نوركاذلا» :لاق ؟ةمايقلا موي هللا دنع ًةجرد ٌلضفأ دابعلا يأ

 رافكلا يف هفيسب ٌبرض ول» :لاق ؟هللا ليبس يف يزاغلا ّنمو « هللا لوسر اي

 هنم| لضفأ هلل نوركاذلا ناكل ءًامد بضختيو رسكني ىتح نيكرشملاو
2 

 ,(© (ةجرد

 نابحح نباو 2577/7 «ةفحتلا» يف امك «ىربكلا» يف يئاسنلاو ءاله/" دمحأ هاور )١(

 . مثيهلا يبأ نع هتياور يف جارد فعضل فيعض هدانسإو )۸٤١(«

 . هقباسك جارد فعضل فيعض هدانسإو «(811/) نابح نباو ءالاو 58/7 دمحأ هاور (۲)

 نع ءازوجلا يبأ قيرط نم )١77/85( «ريبكلا» يف هدنع وهو يناربطلا نع ۸۱-۸۰ /۳ (۳)

 نب) ديعس الإ هلصوي مل «ءازوجلا يبأ ثيدح نم بيرغ : ميعن وبأ لاقو «سابع نبا

 «عمجملا» يف يمئيهلا هركذو «ضعج يبأ نبا وه) نسحلا نع (يردحجلا نايفس

 . فيعض وهو «يرفعجلا رفعج يبأ نب نسحلا هيفو :لاقو ٠١,۷

 دئاوز» يف دمحأ نب هللا دبع هقيرط نمو )٠١77( «دهزلا» يف كرابملا نبا هاورو

 .فيعض هدانسإو ءالسرم ءازوجلا يبأ نع 2.٠١ 8ص هيبأل «دهزلا

 .فيعض هدانسإو )١745(24 يوغبلاو «(”*7/5) يذمرتلاو ۷٥/۳ دمحأ هاور )٤(
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 هك يبنلا نع .[هيبأ نع] 0 مامإلا چو

 ««أركذ هلل مهرثكأ» م لاق ؟هللا لوسر ايأرجأ مظعأ داهجلا ی أ : لاقف هلأس اجر نأ

 ةاكّزلاو ةالصلا انل ركذ مث ««أركذ هلل مهرثكأ» :لاق ؟ لظعأ نيمئاصلا ياف :لاق

 اي :ركبوبأ لاقف .«أركذ هلل مهرثكأ» : لوقي كو هللا لوسر لك ةقدصلاو جحلاو
 . «لجأ» : لب هللا لوسر لاقف ريخ ّلكب نوركاذلا بهذ «صفح ابأ

 4 ع 0 3

 , (9هانعمب ةلسرم رخآا هوجو نم ايندلا ىبأ نباو «كرابملا نبا هجرخ دقو

 هللا ركذي ةَ هللا 10 ناك :تلاق .ةشئاع نع (©9(ملسم 5 يفو

 ايحأ لك ىلع
 دحأ لخدي « هللا ركذ نم ةبطر مهتنسلأ لازت ال نيذلا : ءادردلا وبأ لاقو

 ةمسن ةئم نإ :لاقف «ةمسن ةئم قتعأ الجر نإ :هل ليقو (كحضي وهو َةنجلا

 ٌلازي ال نأو «راهنلاو ليللاب ٌموزلم ٌناميإ كلذ نم لضفأو ءٌريثك لجر لام نم
 : © لجو زع هللا ركذ نم ًابطر مكدحأ ناس

 ىلع ّلمحأ نأ نم ّىلإ ٌبحأ ليللا ىلإ ةركب نم هللا ركذأ نأل :ذاعم لاقو

 . © ليللا ىلإ ةركب نم هللا ليبس يف ليخلا دايج

 هدانسإو ٠١/)4037(« «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو .48/# «دنسملا» يف )١(

 .السرم يربقملا ديعس يبأ نع )١579( «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور (؟)

 «(**45) يذمرتلاو ء(۱۸) دوادوبأو ۲۳٥٠و 7/١/5 دمحأ ًاضيأ هاورو .(۳۷۳) مقر (")

 8١(. 5)و (۸۰۱) نابح نباو .(۲۰۷) ةميزخ نبا هححصو «(۳۰۲) هجام نباو
 «دهزلا» يف دمحأو ٠١/*:*2 ةبيش يبأ نباو )١١77(. «دهزلا» يف كرابملا نبا هاور )٤(

 . ۲۱۹/۱ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 015ص

 . ۲۱۹/۱ ميعن وبأو ٣۱۳ص «دهزلا» يف دمحأ هاور (ه)

 . 788/١ ميعنوبأو 2٠7/٠١ ةبيش يبأ نبا هاور (5)

 ١ه



 ٠١[ ؟ :نارمع لآ] (هتاقت ٌیَح هللا اونا : ىلاعت هلوق يف دوعسم نبا لاقو

 مكاحلا هجّرخو «رفكي الف ركشُيو « ىسني الف رکذیو « ىصعي الف َعاطي نأ : :لاق

 . ©" هفقو ٌروهشملاو «هحخصو ًاعوفرم

 ر ا فاكر : مالسلا هيلع ىسوم لاق : ملسأ ْنِب ٌديز لاقو

 دقف «ًاريثك ينتركذ اذإف ًاريثك ينركذا :لاق ءًاريثك كركشأ نأ ىلع ينلدف

 . ينترفك دقف ينتيس :اذإو « ينتركش

 . ابلق مهاقتأو ًاركذ هل مهرثكأ هللا ىلإ e لاقو

 ؟اذه نم ف 2« شرعلا رون e يا TT : ا

 ناك لجر اذه :لاق ؟وه نم :ٌّتلق ءال : ليق ؟يبن :تلق ءال :ليق ؟كَلَم

 .(”عطق هيدلاول شيعت ملو «دجاسملاب ا « هللا al هناسل

 نأ كيلإ ٌبحأ لامعألا يأ بر : مالَسلا هيلع ىسوم لاق :دوعسم نبا لاقو

 . يناسنت الف ينركذت :لاق ؟هب لمعأ

 يأ ٌبر : لاق «مالسلا هيلع ىسوم نأ ينغلب : مثيم نع قاحسإ وبأ لاقو

 .ًاركذ يل مهرثكأ :لاق ؟كيلإ بحأ كدابع

 نب دامح نع .لّمؤم هاورو «قافنلا نم ءىرب « هللا ركذ رثكأ نم : بعك لاقو

 .""ًاعوفرم ةريره يبا نع «هيبأ نع « حلاص يبأ نب ليهس نع «ةملس

 )١( "61ص هجيرخت مدقت .
 ) )۲«بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا لاق امك لسرم وهو ءايندلا يبأ نبا هاور

. ۳/۲ 

 )*( «نازیملا ناسل» يف امك «طسوألا» يف يناربطلا هاور ١46/8 لهس نب دمحم هخيش نع =
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 نم ءىرب دقف هللا ركذ رثكُي ْمَل ْنَم» :ًاعوفرم دانسإلا اذهب يناربطلا جّرخو

 نوركذي ال مهنأب نيقفانملا فصو ىلاعت هللا نأ ىنعملا اذهل دهشيو .«ناميإلا

 ةروس تمتخ اذهلو «مهفاصوأ يف مهنياب دقف هللا ركذ رثكأ نمف «اليلق الإ هللا

 نم نأو دلو الو لام كلذ نع َنمؤملا ىهلُي ال نأو « هللا ركذب رمألاب نيقفانملا
 . نيرساخلا نم وهف هللا ركذ نع كلذ هاهلأ

 كنإف «هركذ ةرثك هللا بح ٌةمالع : هباحصأ ضعب نع «سنأ نب عيبرلا لاق

 . ”هركذ ترثكأ الإ ًائيش بحت نل
 وذ لاق «نيع ةفرط هللا ركذ نع ُلْفْعَي ال هلل حملا : يلصوملا حتف لاق

 .هيلإ قايتشالا رون هبلق ىف هللا فذق .ركّذلاب هئاسلو هلق لغتشا نم :نونلا

 بلقلاب ركذلا ٌُماود هلل ٌبحملا ةمالع نم :لاقُي ناك : دينجلا نب ميهاربإ لاق

 ضعب ناكو . هللا بح هنم دافأ الإ لجو رع هللا ركذب ءرملا لَو امّلقو ,ناسللاو
 نم كوبحم مأسي نلف « مهتلاطب نم نولاطبلا مئس اذإ :هتاجانم يف لوقي فلسلا

 . كركذو كتاجانم

 الو ءهبر ركذ نم هّبلق ولخي ال هلل ّبحملا هللا يلو : يلّوَحملا رفعج وبأ لاق

 لك ىلع هللا ركذي ب ّيبنلا ناك :ةشئاع لوق انركذ دقو .هتمدخ نم ماسي

 ىلع ناك ءاوسو .هعاجطضاو هدوعقو هيشمو همايق لاح ىف : ىنعملاو 2( هنايحأ

 وار : يبهذلا هيف لاق يناربطلا خيشو ءدانسإلا اذهب ليعامسإ نب لفون نع « يركسعلا =

 ثيدح :لاقو . ٤١١/۲ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ثيدحلا ركذو . تاعوضوملل

 .بيرغ

 . مدقتملا دانسإلاب (41/4) «ريغصلا» يف يناربطلا هاور )١(

 «ةيلحلا» . لجو زع هللا ركذ ةلق قفانملا ةمالع :لاقي ناك :نالجع نب طيمش لاقو (۲)

14/۳. 

 .(۳) مقر قيلعتلا 985 ةحفصلا رظنا (۳)
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 . ثدح ىلع وأ ةراهط

 نك السلا هلق و( نكست رحيبلا يفرك اد تاك رغ لاقو

 .©9)هب حسي ىتح مانی الف «ةدقع افلأ هيف طيخ ةريره يبأل ناكو

 نم أرقي ام ىوس ةحيبست فلأ نيعبرأ موي ّلك ُحبسُي نادعم نب دلاخ ناكو

 اهكرحي هعبصأب ريشُي لعجف «لسغيل هريرس ىلع عضو تام املف ءنآرقلا

 . حيبستلاب
 ةئم :لاق ؟موي لك حبست مكف ٌرتفَي كاسل ىرن ام :ءىناه نب ريمعل ليقو

 ينثا موي لك حبست ةكمب ٌةأرما اندنع تناك : داور يبأ نب زيزعلا دبع لاقو

 .لاجرلا يديأ نيب نم تسلتخا ءربقلا تغلب املف .تتامف «ةحيبست فلأ رشع

 : لغش هل نكي ملو ,ثدحُي مل اذإ لوقي ام ًاريثك يرصبلا نسحلا ناك

 «هيقفل مكبحاص نإ :لاقف «ةكم ءاهقف ضعبل كلذ ركذف «ميظعلا هللا ناحبس

 .ةنجلا يف تيب هل ينب الإ ٍتاّرم عبس ٌدحأ اهلاق ام

 .هدمحبو هللا ناحبس «ميظعلا هللا ناحبس :نيريس نبا مالك ٌةماع ناكو

 ماقو ءرحبلا ىلإ لزن «نويعلا تأده اذإ يناعنصلا ميكح نب ةريغملا ناك

 لوصو» ةلاسر يف ةجرخم ةريره يبأ نع نيرخأ نيرثأ رظناو ۳۸۳/١« «ةيلحلا» يف وه )١(
 . حودمم ديعس دومحم ذاتسألل «يناهتلا

 ) )۲«ةيلحلا» ۲٠۰/۰ .

 *( «ةيلحلا» ٠١۷١/١ .

- 0۷ - 



 .رحبلا E رك دون

 وي هللا لضف كلذ :ةيآلا هذهب يسفن 00 00 هللا را دع

 .[04 :ةدئاملا] «ٌُءاشَي نم

 راق امل هركدت یس نا فلكل ءهبلق نع ُبيغي ال هبوبحم مسا ٌبحملا

 .ربص امل هناسلب هركذ نع ٌفكي نأ فلك ولو

 ُبوتكَم هداؤف يف هّمسا بيبح ٌركذ ٌبحُملا ىسني فيك

 .ٌدحأ ٌدح ٌدحأ :لوقي ديحوتلا ىلع ءاضمرلا يف نوكرشملا هبّذع املك ٌلالب ناك

 . «9هنسحأ ال :لاق «ىرعلاو تاللا : لق : هل اولاق اذإف

 نفاد يله الا انو. يا مف

 ءةفلك ريغ نم ركاذلا ناسل ىلع يرجي ٌركذلا راص «ةفرعملا تيوق امّلك
 ةنجلا لهأ مهلُي اذهلو ‹ هللا هللا : همانم يف هناسل ىلع يرجي مهضعب ناك ىتح

 لهأل درابلا ءاملاك مهل «هللا الإ هلإ الد ٌريصتو ,ّسفنلا نومهلُي امك « حيبستلا
 : دشني ا ناك ءايندلا

 لاق قلق فعاضتو a ف عن ل

 :لاق ؟لزنأ كيّلَعو كيلع كيلع أرقأ أ :لاق ««نآرقلا يلع أرقا» : ٍدوعسم نبال ا يبنلا
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 . "هانیع تضافف « هيلع أرقف « ( يريغ نم هعمسأ < نأ حا ينإ»

 )١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ركذو ٠ كلذ وحن يناعنصلا نابأ نب مكحلا نع .

 ) )۲.لالب ناك :لاق «قاحسإ نب ريمع نع ۲۳۲/۳ «تاقبطلا» يف دعس نبا هاور .

 )۳( يراخبلا هاور )٥۰٥۰(. ملسمو )۸۰۰( .
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 : برطضاف .ٌُداوَج اي هللأ اي :ٌلوقي ًالئاق يلبشلا عمس

 يردي امو داملا ناسا حیف ىنم نم فيخلاب نحن ذإ اعد ع

 يردص يف ناك ًارئاط ىليلب ٌراطأ امئأكف اهَريَغ ىَليَل مساب اعد

 : بوبحملا ركذ دنع جعزني ضبنلا

 ُبوُرَط نحو ٌناوُشَن َصْئرَت هبيبح دنع بوبحملا ركُد اذإ
 هللا َركُذ اذإ يذلا نونمُُملا امّنِإط : نيلفاغلا ركذ فالخ ىلع نيبحملا ركذ

 .[۲ :لافنألا] 4ْمُهُبولُف ُتَلِجو

 رطقلا ُهلْلَب روفصُعلا ضفتنا امك ةّره كاركذل ينورعَتَل ينإو

 هللا ٌركذ لجر» :هلظ الإ ّلظ ال موي هلظ يف هللا مهلظُي نيذلا ةعبسلا دحأ

 . «هانيع تضافف .ًايلاخ

 «ينتركذ اذإ : مالسلا هيلع ىسوم ىلإ لجو زع هللا ىحوأ :دلجلا وبأ لاق

 اذإو .ًانئمطم ًاعشاخ يركذ دنع نكو «كؤاضعأ ضفتنت تنأو «ينركذاف
 . ©”كبلق ءارو نم كناسل لعجاف ع ينتركذ

 ٌرجشلا ديمي امك اوُدام هللا اوركذ اذإ اوناك :لاقف « ةباحصلا اموي يلع فصو

 . 9 مهبايث ىلع مهعومد ترجو , حيرلا ديدشلا مويلا يف

 ءاقايتشاو ًاماظعإ مهسوفن تجرخف «هوركذ ًادابع هلل نإ : يبابلا ريهز لاق

 ,رانلا سَم اودجي مل ناثلاب اوقرح ولف «ةبيهو ًاقرف مهبولق ٌتلِجوف «هوركذ موقو
 تلاحف «هورکد موقو «هفوخ نم ًاقرع اوضفراف «هدربو ءاتشلا يف هوركذ نورخاو

 .ارهس مهنيعأ تفَجف «هوركذ موقو ءاربغ مهناولأ

 )١( 1۷ص «دهزلا» يف دمحأ هاور .

 ) )۲«ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور  ۷٦/١.ًادج فيعض هدانسإو
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 هللا مسال ًالالجإ ردقي مل سكي نأ دارأ املف ءرهظلا ديزي وبأ ىَّلص
 . هماظع ةعقعق تعمس ىتح هصئارف تدعتراو

 كلذ ىري ىتح هّلاح هيلع ترّيغت هللا ركذ اذإ يروباسينلا صفح وبأ ناك

 ىقبي مث «ةلفغ ريغ نع هللا ركذي ًاقحم نظأ ام :ٌلوقي ناكو «هدنع نم عيمج

 .©”مهتيالو ةوقب ءايلوألا ٌصاوخو ةوبنلا ةؤقب اوديأ مهنإف ءءايبنألا الإ ًايح

 ٌرُكَذَتَت ام لوم ْنِم اهُلِصافَم تعقعقت بيبحلا مساب ٌتْعِمس اذإ

 ردق امف « هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ دهتجي حابصلا ىلإ ةليل ديزي وبأ فقو

 . مّدلا لابف «لزن «حابصلا دنع ناك املف :ًةبيهو ًالالجإ

 ,لامهإ َنايسن ال لالجإ َنايسن مكتيسن الإ ُمُكنركذامو
 يلاب ىلع ْرطْخَي مُكلثم ُتلَلَجَأ انأ فيكو متن ْنَم ُترْكَذَن اإ

 مهبولق ٌنئمطتو اونمآ نيذلا» : لجو زع لاق .نيفراعلا بولق ةذل ركذلا
 ام :رانيد نب كلام لاق .[۲۸ :دعرلا] «ٌُبولُقلا ٌنئمطَت هللا ركذب الأ هللا 0

 . لجو رع هللا ركذ لثمب نوذذلتملا ذذلت

 يب نيقيّدصلا رشعم : لجو زع هللا ل :ةفلاسلا بتكلا صعب يفو

 يبت امك رعألا ىلإ نوبينيو : هرکذ بس رخآ رثأ يفو . اومعنتف يركذبو ءاوحرفاف
 . ”اهروكو ىلإ ٌروسنلا

 امك دلا حب ةمالا هذه نأ تاكلا لها ربحا لاق ر مغ نبا نعو
 .اهئمظ موي اهدرو ىلإ لبإلا نم هللا ركذ ىلإ ٌعرسأ مّهلو ءاهّركو ةمامحلا بحت

 «هتيؤرب الإ نكست ال نيقاتشملا ٌحاورأو هركذب الإ ميال ةيبحملا ٌبولق

 )١( «ةوفصلا ةفص» يف يزوجلا نبا هركذ ١١9/5.

 ۸۱۷ (2ص مدقت .
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 تباط الو .هوفعب الإ ةرخآلا تباط الو «هركذب الإ اينُّدلا تباط ام :نونلا وذ لاق

 .© هتيؤرب الإ ةنجلا

 هک تلا نع. يطل ي ذنبا

 NE سلا مكركذب ٌبوُلُشلا اكو

eالو ل یوهھی نمو ا  

 e («2«نونجم :اولوقي ىتح هللا اوركذا» : ثيدح قبس دق

 ساوسو ليق ىتخ ل اركذ نم ترثكأ دقل

 لاقف «هoلاح ركنأف «سانلا ضعب هآرف ءركذلا ٌريثك ينالوخلا ملسم وبأ ناك

 . نونجلا ٌءاود

 ضرع يِتداَس مكاوس يف يل ٌسيْلو ا ةَمرُحو
 اوضرف مهنود نم ْمُكَل يبلق ناب مهتبحص ,موق ىلع تطَرَش دقو

 ضَرَملا كلذ ينع لاز ال : تقف ضرم هب :اولاق مكب يثيدح نمو

 ّبحأ ءيش الف ,ركذلا نع ُلْغْشَي لغاش ّلك نم نوشحوتسي نوبحملا

 سانلا اوملكو ءًريثك هللا اومّلك نييراوحلا رشعم اي : مالّسلا هيلع ىسيع لاق
 .هئاعُّدب اولخا «هتاجانمب اولخا :لاق ؟ًاريثك هللا ملكن فيك :اولاق ءالیلق

 1 3 2 و ع

 ناكف «هيلجر نم ّدعقأ ىتح ةعكر فلأ موي لك يلصُي فلسلا ضعب ناكو

 )١( «ةيلحلا» ۳۷۲/۹ .

 ) )۲فيعض وهو 2.4868 ص هجيرخت مدقت .
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 :لوقيو ءةلبقلا لبقتساو ىبتحا رصعلا ىلص اذإف ,ةعكر فلأ ًاسلاج ىلصُي

 اهبولق ترانا فيك ةقيلختلل تع لب كار تنا فيك ةفيلخلا تدع

 . كاوس ركذب

 جرخت يسفن ا :لاق ءروطفلا تقو ناك اذإف رهّدلا موصُي مهضعب داو

 . لكألاب ركذلا نع يلاغتشال

 وهز حرش کک لاق ؟كّدحو ر امأ :رضنلا نب دمحمل ليق

 ٩)٩ ينركذ نم ٌسيلج انأ :لوقي

 يداؤف يف ةبابّصلا ُتدّدَرو دابعلا نم بيبحلا سا ٌتمتك

 e س :ىلعلا ل هل يلا اوو

 ناسللاو بلقلاب ركذلا نع ُهَلَعْشي مل «هتفرعمو ٌّبحملا لاح يوق اذإف

 يلع لاق امك ٠ ىلغألا لا ىل الا راف

 لحملاب ةقلعم اهحاورأ ٍداسجأب اينّدلا اوبحص :مهفصو يف هنع هللا يضر

 : ليق ىنعملا اذه يفو « ىلعألا

 نطو يف ځوُرلاو ٍبرع يف سلاف مكدنع َحورلا نأ ريغ يعم يمسج
 : هريغ لاقو

 يسولج دارأ نم يمسج تشو يڻدحُم داؤلا يف َكَتلعَج دقلو

 يسينأ داؤفلا يف يبلق ُبيبَحَو سنام سيلجتلل ينم مسجلا
 اذإ اونمآ نيذلا اهّيأ اي : ىلاعت لاق «نيقيّدصلاو لسرلا ةلاح تناك هذهو

 ال «ينركذ نم سيلج انأ» : هلوقو ۱۷١/۸. «ريسلا»و ء١15-69/7١ «ةوفصلا ةفص» )١(

 دنس الب يمئيدلا هاور :لاقو ٩٥4ص «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هركذو «حصي

 .ًاعوفرم ةشئاع نع
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 .[48 :لافنألا] «ًاريثك هللا اوركذاو اوتبئاف ٌةف ميه

 يذلا يدبع لَك يدبع نِ : لجو زع هللا لوقي» :ًاعوفرم "”«يذمرتلا» يفو
 . «ةنرق الم وهو ينركذي

 « مكيونُ ىلَعو ًادوعقو ًامايق هللا اوركذاف َةالّصلا ْمَتيَضَق اذإفط : ىلاعت لاقو
 متنتامطا اذإف» : لاق اذهلو «فوخلا لاح يف ةالصلا : ينعي ٠١[ :ءاسنلا]
 اذإفإ» :ةعمجلا ةالص ركذ يف ىلاعت لاقو ء[7١٠ : : ءاسنلا] 4ةالّصلا اوميقأف

 ًاريثك هللا اوركذاو هللا لضَف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا ٍتيضُق
 ةرثكو .هلضف نم ءاغتبالا نيب عمجلاب رمأف ١١[« :ةعمجلا] «َنوحلفت مُكّلعَل

 .هركذ

 ««دنسملا» يف امك ةلفغلا نطاوبو قاوسألا يف ركذلا اضف درو اذهلو

 اهيف حاصُي ًاقوس لخد ْنَم» :ًاعوفرم ٌرمع نع «هجام نبا ننس»و ««يذمرتلا»و
 تيمُيو يِبحُي ٌدمحلا هلو كلُملا هل «هل كيرش ال هّدحو الإ هلإ ال :لاقف «عابُيو

 ٍفلأ فلأ هل هللا بتك ءريدق ٍءيش لک ىلع وُهو ريخلا هديب تومي ال ّيح وهو
Eفلا لامدرو . يم فلا كا 1ع  Es 

 ركاذو «نيرافلا نع لتاقملا لثمك نيلفاغلا ىف هللا ٌركاذ» :رخآ ثيدح يفو

 . 2©2(سباي رجش طسو يف ءارضخ ةرجش لثمك نيلفاغلا يف هللا

 هدانسإ سيل « بيرغ ثيدح اذه :لاقو « ةركعز نب ةرامع ثيدح نم ("؟60/0) مقر )1(

 كلت يف هللا ركذي نأ ينعي «لاتقلا دنع ينعي امنإ «هنرق قالم وهو» : هلوق ىنعمو ‹ يوقلاب

 . ةعاسلا

 ,778(2ه) هجام نباو «(۲۹٤۳)و (”478) يذمرتلاو ٤۷/١ دمحأ هاور (۲)

 «(٣۹۷)و (4۷۲) «ءاعدلا» يف يناربطلاو .(۱۳۳۸) يوغبلاو «۲۹۳/۲)يمرادلاو

 .رمع نبا ثيدح نم هلعج مهضعبو  يبهذلا هقفاوو »۸/1 مكاحلا هححصو

 = «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 21/48 /ه «لماكلا» يف يدع نبا هاور «فیعض ثيدح (۳)
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 وهف « هللا ركذي لجرلا ٌبلق ماد ام :دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأ لاق
 . ”لضفأ وهف هيتفش هب كرح نإو قوسلا يف ناك نإو «ةالص يف

 . ةلفغلا لهأ نيب اهيف هللا ركذيل قوّسلا ٌُدصقي فلسلا ضعب ناكو

 ركذن ىّبح ٌلاعت : هبحاصل امهدحأ لاقف «قوسلا يف مهنم نالجر ىقتلاو
 ءامهدحأ تام مث ءاقّرفت مث « هللا اركذف .عضوم يف اوّلخف « سانلا ةلفغ يف هللا
 ؟قوّسلا ىف انيقتلا ةيشع انل رفغ هللا نأ ترعشأ : هل لاقف «همانم يف رخآلا هيقلف

 ةليللاو مويلا يف ةفظوملا ركذلا فئاظو يف

 سمخ ةليلو موي لک ةوركذي نأ نيملسملا ىلع ضرف لجو زع هللا نأ مولعم

 هذه عم مهل شو وعلا اهتيقاوم يف س تاولصلا ةماقإب «تاّرم

 ُنوكيف ةدايزلا : ةلفانلاو ا مهل نوک ًاركذ هوركذي نأ سمخلا ا

 : ناعون وهو «سمخلا تاولصلا ىلع دان كلذ

 تاولّصلا عم اولصي نأ مهل عرشف «ةالصلا سنج نم وه ام :امهدحأ 2 ۾
 نإف «ةضيرفلا ىلع ًةدايز نوكتف .ًاننس اهدعبو اهلبق وأ اهدعب وأ ءاهلبق سمخلا
 دايز ُلفاوُنلا تناك ًالإو «لفاونلا هذهب اهصقن رّبَج ءصقن ةضيرفلا يف ناك
 . ضئارفلا ىلع

 نيب ام ةضورفم ةالص هيف سيل امم ةالصلا تيقاوم نيب للختي ام ٌلوطأو
 . ثيدحلا ركنم : يراخبلا هيف لاق ريصقلا نارمع هيفو «رمع نبا ثيدح نم 181/5 =

 رازبلاو «(۲۷۳) «طسوألا»و (9141) «ريبكلا» يف يناربطلا هنم لوألا مسقلا ىورو
 هاورو . ةفيعض ديناسأب دوعسم نبا ثيدح نم 158/5 «ةيلحلا» يف ميعنوبأو )۳٠٠٠(«

 . نسح هدانسإو «ًافوقوم دوعسم نبأ نع ۳۲۸ص «دهزلا» يف دمحأ اشا

 . 3١ 4/84 «ةيلحلا» )١(
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 لك عرشف ءرهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب امو ءرجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص
 ,ركذلا نع ةلفغلا تقو لوطي الئل ؛ ةلفان نوكت ةالص نيتالصلا نيتاه نم ةدحاو
 نيب ام عرشو «ليللا مايقو رتولا ةالص رجفلا ةالصو «ءاشعلا ةالص نيب ام عرشف

 . ىحضلا ةالص رهظلا ةالصو «رجفلا ةالص

 ءاملعلا فلتخا كلذلو .رتولا اهّدكأف . ضعب نم ٌدكآ تاولصلا هذه ضعبو

 ةالص مث ءًارفسو ًارضح هيلع مودي لي يبنلا ناكو «ليللا مايق مث .هبوجو يف
 بيغرتلا يفو ءاهيلع ةموادملا بابحتسا يفو ءاهيف سانلا فلتخا دقو « ىحضلا

 . سمّسلا .لاوز َبيقع ةالّصلا يف ًاضيأ بيرلا دروو «ةحيحص ثيداحأ اهيف

 .اهضعب يف ٌدكأتيو «تاقوألا عيمج يف ٌعورشمف «ناسللاب ٌركذلا امأو

 ق نار تافورشلا فاولملا تعض ئذلا ديف دكا اكمف

 ..ليلهتو ٍريكذو نیمحتو حبست نيي ام رم ثم اهنم ةالص لک

 اا ا ر د ذل ب اها امو

 دعبو ءُسمّشلا عّلطت نأ ىلإ رجفلا ةالص دعب ٌركذلا عرشُيف ءٌرصعلاو ٌرِجَفلا
 -رصعلا تقوو رجفلا تقو ينعأ  ناتقولا ناذهو «سمشلا ٌبرغت ىتح رصعلا

 نم عضاوم يف امهيف هركذب ىلاعت هللا رمأ اذهلو ءركذلل راهنلا تاقوأ لضفأ امه
 مسا ركذاو# : هلوقو ٤١[« :بازحألا] «ًاليصأَو ةركب ُهوحبسو» : هلوقك نآرقلا
 لا] «راكبإلاو ّيشعلاب حبس و ل[ لا (اليصأو ةركب كبر
 ء[١١ :ميرم] 4ًايشَعو ارش 9 مهبلإ ىحؤأف) :هلوقو ٤١[(« :نارمع

 : هلوقو «[۷ : مورلا] نر نيحو لد نيح هللا ناحبسفإ :هلوقو

 : هلوقو «[08 :رفاغ] «راكبإلاو ّيشعلاب كبر دمحب حبسو كبنذل رفغتساول

 لاصآلاو ودغلاب ٍلوقلا نم رهجلا نود ةفيخو اع كليف يف كر ركذاو»

 لبق كبر دمحب ْحَبَسو» : هلوقو 087١8 :فارعألا] «نياناعلا نم ْنكَن الو

 لبق كبَر دمحب حّبسو» : هلوقو ١١[, :هط] 4اهبورُع َلبقو سمشلا عولط
o0 د 



 .["8 :ق] «بورغلا َلبقو سمسا عولط

 ءرصعلا ةالصو رجفلا ةالص :ركذلا نم نيتقولا نيذُه يف لعف ام لضفاو

 امهو «ىطسولا ةالصلا اهّنِإ :امهنم لك يف ليق دقو .تاولصلا ٌلضفأ امهو

 :ركذلا تاقوأ نم امهيليو «ةنجلا لحد ءامهيلع ظفاَح نم ناذللا ناَدِرَبلا

 .هتالصو ليُللا حيبست نآرقلا يف نيتقولا نيذه ركذ دعب ركذُي اذهلو . ُليللا

 هُميلعتو .همّلعتو «نآرقلا ةوالتو ُةالَّصلا هيف لدي قلطحبلا ىذا

 حجر نم انباحصأ نمو «ليلهتلاو ريبكتلاو ٌحيِبسّلا هيف ٌلخدي امك «عفانلا ُملعلاو
 كلذ نع يعازوألا لسو .رصعلاو رجفلا دعب هوحنو حيبسُتلا ىلع ةوالتلا

 اذه يف ركذلا نأ اذه رهاظو .نسحف ءأرق نإف هللا ٌركذ مُهيده ناك :لاقف

 ةئم تابوتكملا ٌبيقع حيبستلا يف قاحسإ لاق اذكو «ةوالتلا نم ٌلضفأ تقولا

 يف هلي ّيبنلا نع ةروثأملا ةيعدألاو ٌراكذألاو . ذئنيح ةوالتلا نم ٌلضفأ هنإ :ةرم

 . ًادج ةريثك ءاسملاو حابّصلا

 يدع (”مَّدقت دقو نكذلاو ةد تلا نيالا نيام احا ًاضبأ تسمو

 :ةدجسلا] « عجاضملا نع مهُبونُج ىفاجتّت» : ىلاعت هّلوق كلذ يف لزن هنأ سنأ

 ٦]

 ثيداحألا هيلع تلد امك «ليللا ثلُث ىلإ ءاشعلا ةالص ٌريخأت ٌبحتسيو

 لضفأ يف ةالّصلا هذه لعفي ىتح  هريغو دمحأ مامإلا ٌبهذم وهو  ةحيحصلا

 لوألا ثلثلا اذه يف ةعامجلا يف ةالَّصلا هذه رظتنم لغتشيو «هرخآ وهو ءاهتقو

 .ءاشعلا ىّلص اذإ مث ءدجسملا يف ةالّصلا راظتناو ركّذلاب وأ ءةالّصلاب ليلا نم
 رتوي نأ ديري ناك نإ كلذ دعب َربوأ وأ «ةبتارلا اهننس نم اهعبتي ام اهّدعب و

 . مونلا لبق

 )١( ۲۹۸ص .
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 ىلع الإ ماني ال نأ هل ٌبحتسُي هنإف .مونلل كلذ دعب هشارف ىلإ ىوأ اذإف

 ًايلعو ةمطاف لك يبنلا مّلع امك ةئم مامت رّبكيو دمحيو حبسيف ,ركذو ةراهط

 زاك ّيبنلا نع ةدراولا راكذألا نم هيلع ردق امب يتأيو ")امهمانم دنع هالعفي نأ

 . كلذ ىلع ماني مث « هللا ركذو نآرقلا ةوالت نم ةدّدعتم عاونأ يهو «مونلا دنع

Eيفو «بّلقت املك هللا ركذيلف نيش درا هور  

 , ليألا نم ٌراعت ْنَم» :لاق لك ّيبنلا نع «ةدابع نع ««يراخبلا حيحص»

 ٍءيش لك ىلعوهو ُدمحلا ُهلو كلملا هل هل كيرش ال ُهدحو هللا الإ هلإ ال :لاقف

 الإ فال لوح الو كأ هللاو + هللا الإ هلإ الو عش دملا + هللا ناحيبس يلق

 ًاضوتف «مزع نإف «هل بيجتسا اعد مث» : لاقوأ - يل رفغا بر :لاق مث «هللاب
 . «هتالص تلبق یلص مث

 14 ىلإ ىوأ نم» : لاق « ةي يبنلا A يبأ نع ىا يفو

 اعيش هللا ٌلأسي ليللا نم ةعاس ْبّلقتي مل تالا هکردب یتح هللا ٌركذي ًارهاط

 . «هايإ هاطعأ الإ «ةرخآلاو اينّدلا ريخ نم

 ثيدح نم 9 ىئاسنلا هجرخو .(9ذاعم ثيدح نم هانعمب دواد وبأ هجرخو

 يذمرتلاو «(0057)و (۲۹۸۸) دواد ابأو «(۲۷۲۷) و «(۳۱۱۳) «يراخبلا» رظنا )١(

(04:"). 

 لمع» يف يئاسنلاو «(414) يذمرتلاو 21/8 دمحأ ًاضيأ هاورو )١184(. مقر (۲)

 .(1995) نابح نبا هححصو )851١(. «ةليللاو مويلا

 وهو ,بشوح نب رهش هيفو )۷٥٦۸(« «ريبكلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو «(8975) مقر (۳)

 . هدهاوشب نسح ثيدحلا نكل .فيعض

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو ء(١۳۸۸) هجام نباو )٥١٤۲(. دواد وبأ هاور )٤(

 .بشوح نب رهش هيفو 805(2)

 .ورمع نع بشوح نب رهش قيرط نم (۸۰۹)-(۸۰۷) «ةليللاو مويلا لمع» يف ()
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 لوا ناكو» :ثيدحلا اذه يف ةسبع نب ورمع ثيدح نم (>دمحأ ماماللو

 هاياطخ نم خلسنا الإ « يل رفغا تنأ الإ هلإ ال كناحبس : ظقيتسا اذإ وقيام

 . «اهدلج نم ةيحلا خلسنت امك

 ينايحأ يذلا هلل دمحلا» :لوقي همانم نم ظقيتسا اذإ ناك ب هنأ تبثو
1 

 .”«روشنلا هيلإو ينتامأ امدعب

 لك ّيبنلا نع درو ام ىلع هلک كلذب ىنأ .دجهتلاو ءوضولا ىلإ 1 مث

 اذإو ,ردكسالاو E ءرحسلا يف رافغتسالاب هدجهت ُمِتخَيو

 رجفلا ةالص دعب لغتشيو رجفلا ىّلص مث رجفلا يتعكر ىلص ءرجفلا علط

 ام ىلع هلاح ناك نمف .هركذ مّدقت ام ىلع ُسسمّشلا علطت نأ ىلإ روثأملا ركذلاب

 ماني ىتح هتظقي يف ركذلا ٌبحصتسیف « هللا ركذب ًابطر هئاسل لزي مل ءانركذ
 لاق امك «ةبحملا قدص لئالد نم كلذو «هظاقيتسا دنع هب أدبي مث «هيلع

 مپ

 يبوُبُم تقو تنا ٍءيش لاو ٍةعجه لک يف تنأ ٍءيش ٌرخآو
 ةماعف «هايندو هنيد حلاصم نم راهنلاو ليللا ءانآ يف ناسنإلا هلعفي ام لوأو

 هبرشو هلكأ ىلع هدمحو هللا مسا ٌركذ هل ٌعَرشُيف ,هيلع هللا مسا ٌركذ عرشی كلذ

 هجورخو «ءالخلا هلوخدو .هنم هجورخو «هلزنم هلوخدو هلهأل هعامجو هسابلو

 )١( «قالخألا مراكم» يف يطئارخلا هاورو «دمحأ دنسم» نم عوبطملا يف وه سيل ص8١«2

 راعتيف «ركذ ىلع ًارهاط تاب نم :لاق هنأ ةسبع نب ورمع نع «بشوح نب رهش قيرط نم
 .ةيحلا دلج رشقني امك هبونذ نم علخنا «تنأ الإ هلإ ال كناحبس :لوقيف ليللا نم

 ملسم هاورو «رذ يبأ ثيدح نم (576)و ,ةفيذح ثيدح نم (1۳۱۲) يراخبلا هاور (۲)

 . بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (۲۷۱۱)
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 ا ناتو اذ ىلع يمسيو «هتباد هبوكرو «هنم

 نيدلا قف ءالبلا لهأ ةيؤر دعو هام ىلع ىلاعت هللا دمح هل عرشيو

 ا دقو اخ اضع مهضعب لاؤسو «ناوخإلا ءاقتلا دنعو اا وأ

 دمحي نأ كلذ نم لمكأو « مقتلا نم ههركيام عافدناو « معلا نم ُناسنإلا هبحي

 I RES عاخرلاو ةَّدْشلاو ءاّرضلاو ءارسلا ىلع هللا

 ةكيدلا تاوصأ عامس دنعو «قوسلا لوخد دنع ىلاعت هللا ًءاعد هل عرشیو

 «حايرلا بوبه دادتشا دنعو ءرطملا دنعو ا چ دنعو و «ليألاب

 بئاصملا ثودحو «بزكلا لوزن دنع هؤاعدو هللا ٌركذ ًاضيأ عرشبيو

 نم عوجرلا دنعو «رفسلا يف لزانملا لوزن دنعو «رفسلل جورخلا َدنعو «ةيويندلا

 .رفسلا

 عامس دنعو «همانم يف هركي ام ةيؤر َدنعو «بضغلا دنع هللاب ذوعتلا عرشُيو

 .هيف ةريخلا رهظي ال ام ىلع مزعلا دنع هللا ةراختسا عرشتو

 لاق امك ءاهريبكو اهريغص اهلك بونذلا نم ٌرافغتسالاو هللا ىلإ ةبوتلا بجتو

 e هللا ارزكذ 0 م ًةشحاف 0 اذإ إ نينلاو» : : ىلاعت

 . هلاوحأ لك يف هلا

- ۹ 



 لصف
 هلي ناكف .ملكلا عماوجب تعب هل ّيبنلا نأ باتكلا لّوأ يف انركذ دق

 CI aay اوج هبجعي

 نيح ةركب اهدنع نم جرخ کک ّيبنلا نأ ثراحلا تنب ةيريوج نع « سابع نبا نع
 : لاق ًةسلاج يهو ىحضأ نأ دعب عجر مث ءاهدجسم يف يهو ّحبصلا ىلص
 دقل» : ل ٌيبنلا لاقف معن :تلاق «؟اهيلع كتقراف يتلا لاحلا ىلع تلز ام»

 : ٌنهنْوول مويلا ذنم تلق امب تتزو ول «تارم ثالث ٍتاملك عبر كلف
 .(هتاملك دادمو «هشرع ةنزو .هسفن اضرو «هقلخ ددع هدمحبو هللا ناحبس

 هللاو ءهللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس» : هظفلو « يئاسنلا هجرخو
 . (هتاملك دادمو «هشرع ةنزو «هسفن اضرو .هقلخ ددع ربكأ

 هنأ صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد وبأ جّرخو

 :لاقف «هب حبست ىصحخ :لاقوأ ,ىون اهيدي نيبو ٍةأرما ىلع لَ ّيبنلا عم لخد
 ءءامسلا يف قلخ ام ددع هللا ناحبس ؟لضفأو اذه نم ٌرسيأ وه امب كربخأ الأو

 َناحبسو «كلذ َنيِب ام ددع هللا ناحبسو «ضرألا 5 قّلخ ام ددع هللا ناحبسو

 الو لوح الو «كلذ ّلثم هلل دمحلاو ,كلذ ّلثم ربكأ هللاو «قلاخ وه ام ددع هللا
 .©(كلذ لثم هللاب الإ ةوق

 نابح نبا هححصو )*١16١(. دواد وبأو 708/١, دمحأ ًاضيأ هاورو ء(۲۷۲۹) مقر )١(
(A1) . 

 )١51(. «ةليللاو مويلا لمع» يف (۲)

 يف امك «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو ,(0378) يذمرتلاو )16٠١(« دوادوبأ هاور (۴)
 «ءاعدلا» يف يناربطلاو )۱١۷۹(. «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۲٠/۳ «ةفحتلا»

 نبورمع نع «بهو نبا نع قرط نم (۸۸) «دعس دنسم» يف يقرودلاو (17)
 = .اهيبأ نع دعس تنب ةشئاع نع «ةميزخ نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ثراحلا
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 نيبو هلو هللا ٌلوسر يلع لخد :تلاق « ةيفَص ثيدح نم «”يذمرتلا جّرخو

 الآ: لاقف هده اتحمل :ٌتلَقف اهب هللا حبسأ ةاون فالا ةعبرأ يدي

 ددع هللا ناحبس : ىلوق» :لاقف , ىنملع : تلقف «؟هب تحّبس امم رثكأب كملعأ

 . «هقلخ

 يلا ا نا تد ن جس یا كارت الفلا ملقك
 «يبر ركذأ :لاق «؟ةمامأ ابأ اي لوقت اذام» :لاقف «هیتفش كرحي وهو هب رم هلي

 نأ ؟ليللا عم راهنلاو راهنلا عم ليلا كركذ نم ٌلضفأو ٌرثكأب كربخأ الأ» :لاق

 ددع هللا ناحبّسو ,قلخ ام َءلم هللا ناحبّسو .ّقلخ ام ددع هللا ناحبس : لوقت

 هللا ناحبسو «ءامسلاو ضرألا يف ام ءلم هللا ناحبسو ءامّسلاو ضرألا يف ام

 لك ددع هللا ناحبسو «هباتك ىصحأ ام َءلم هللا ناحبسو «هُباتک ىصحأ ام ددع

 .©«كلذ لثم هلل دمحلا :ٌلوقتو «ءيش لك ءلم هللا ناحبسو «ءيش

 ريغ هقثوي مل هنإف ءاذه ةميزخ ريغ ءحيحصلا لاجر تاقث مهلك هلاجر دنس اذهو

 «راكذألا يلامأ» يف رجح نبا ظفاحلا كلذكو ءاذه هثيدح يذمرتلا نسحو «نابح نبا

 . 550/1١ نالع نبا هنع هلقن اميف

 ٥٤۷/١-٥٤۸« «كردتسملا» يف مكاحلاو «(۸۳۷) «هحیحص» يف نابح نبا هاورو

 هححصو «ةميزخ طاقسإب ءدانسإلا اذهب بهو نبا نع « ىبحي نب ةلمرح قيرط نم

 «دعس تنب ةشئاع كردأ لاله يبأ نب ديعس نإف ءالاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو مكاحلا

 )۱۳١۳( وأ )0"١18( ةنس يفوتو «ةنيدملاب أشنو )۷١( ةنس دلو وهو )١117( ةنس تيفوت اهنإف

 . فلؤملا دنع يتآلا ةيفص ثيدح هل دهشيو )١59(. نابح نبا لاقو

 يفو 2041/١ مكاحلاو 174/)١10(« «ریبکلا» يف يناربطلا ًاضيأ هاورو «(084) مقر (۱)

 «ءاعدلا» يف يناربطلا دنع عباتم هنكل ءفّعَض دقو «يفوكلا ديعس نب مشاه هدنس

 «يناهتلا لوصو» ةلاسر ًامازل رظناو ءاهب نسح وهف «دهاوشلا يف نسح دنسب (1740)
 . حودمم ديعس دومحم ذاتسألل

 = مامت رظناو (۸۳۰) نابح نبا هححصو )١5(« «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا هاور (؟)
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 .ءادردلا يبأ ثيدح نم هوحن«':رازبلا جرخو

 ٌركذت مك ءذاعم اي» :ذاعمل لاق ي ّيبنلا نأ هل دانسإب ايندلا يبأ نبا جرخو

 الفأر ٠ لاق رفا كلذ لك: لاق «؟ةرم فالآ ةرشع موي لک هركذت ؟موي لك كبر

 ال : لوقت نأ فالآ ةرشعو فالآ ةرشع نم كيلع ُنوهأ نه تاملك ىلع كدا

 هقلخ ددع هللا الإ هّلِإ ال ءهتاملك ددع هللا الإ هلإ ال ءهاصحأ ام ددع هللا الإ هلإ

 ءهضرأ ءلم هللا الإ هلإ ال «هتاوامس ءلم هللا الإ هلإ ال ءهشرع ةنز هللا الإ هلإ ال
 كلذ لثم هلل دمحلاو ءهعم كلذ لثم ربكأ هللاو ,هعم كلذ لثم هللا الإ هلإ ال
 5 ()(هعم

 كّلدأ الأ :لاقف «ةدّمعم طويخب حبست ةأرما هل ركذ دوعسم نبا نأ هدانسإبو
 تاوامسلا ءلم هللا ناحبس «رحبلاو بلا ءلم هللا ناحبس ؟هنم كل ريخوه ام ىلع
 رحبلاو ّربلا تألم دق تنأ اذإف ءهسفن اضرو «هقلخ ددع هللا ناحبس «ضرألاو

 . ضرألاو ءامسلاو

 ةت ندب يآ ناك لف ميلا ناعيا نبارمجملا نع هدادسإتبو
 ٌربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس ءاولهمأ :لوقي مث ثيداحأ

 ام ةنزو قلخ ام ةنزو ,قلاخ وه ام ددعو قلخ ام ددع هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 لثمو «هضرأ َءلمو « هتاوامس ءلمو « قلاخ وه ام َءلمو « قلخ ام َءلمو « قلاخ وه
 «هتاملک دادمو «هتمحر ىهتنمو «هشرع ةنزو .هقلخ ددعو كلذ فاعضأو كلذ

 « ىضم ام عيمج يف هقلخ هب هركذ ام ددعو « يضر اذإو ىضري ىتح هاضر غلبمو

 نم ةعاسو ةليلو مويو ةعمجو رهشو ةنس لك يف « يقب اميف هوركاذ مه ام ددعو

 .هيف هجيرخت -

 .(۳۰۸۰) مقر )١(

 نم لجر نع قوزرم نب لصاو قيرط نم ۳۹/۱ «ءامسألاو ىنكلا» يف يبالودلا هاورو (۲)

 . ةا يبنلا باحصأ نم ناكو «هدج نع «لبش ابا ىنكي موزخم ينب

 ا



 ال كلذ نم دمأ ةرخآلاو اينّدلا دبأ ديالا لإ كأم شو مسنتو «تاعاسلا

 .هارخأ دفني الو «هالوأ عطقني

 دعب دلاخ نب كلملا دبع تيأر :لاق ناميلس نب رمتعملا نع هدانسإبو

 :لاق ؟ًائيش ءىطاخلل وجرت :تلقف 0 :لاق ؟تعنص ام :تلقف «هتوم

 .ءيشلا معن رمتعملا يبأ تاحيبست ملع سمتلي

 نييرصبلا ضعب ينثدح «نيسحلا نب دمحم ينثدحو :ايندلا يبأ نبا لاق

 :لاقف ا ل ل ا

 هللا نم رمتعملا يبأ تاحيبست ٌتيأر : لاق ؟لامعألا نم مث تيأر ام لضفأ ام

 . ناكمب

 «7«دواد يبأ ننس» يفف «هعماوج ءاعدلا نم هبجعي ةي يبنلا ناك كلذكو

 نيب ام عديو ءءاعدلا نم عماوجلا هبجعي ةي ٌيبنلا ناك :تلاق «ةشئاع دنع

 .كلذ

 اهل لاق كي ّيبنلا نأ أ ًاضيأ ةشئ ES U ا

 TS رم كلأسأ ا مهللا : :ءاعدلا عماوجب كيلع «ةشئ

eهنم تملع ام « «هلجآو هلجاع هلك ٌرشلا نم كب دوعأو «ملعأ  

 سارا زال طيح تلا اع كلا ينإ ّمهللا . ملعأ مل امو

 نم اهيلإ برق امو جلا كلاسأ يإ هللا كينو كدبع هنم ذاع ام ٌرش نم كب

 ام لانا «لمعو لوف اهلا برق اهو اللا نم كب ذوعأو «لمعو لوق

 «هجام ُنباو «دمحأ مامإلا هجرخو (ادشر هتبقاع لعجت نأ «ءاضق نم يل تيضق

 دنعو ءءاعدلا عماوج ركذ مهدنع سيلو ,مكاحلاو «(هحيحصو» يف نابح نباو

 ((811) نابح نبا هححصو ,1494و ۱٤۸/۱ دمحأ ًاضيأ هاورو )۱٤۸۲(. مقر (۱)

 . يبهذلا هقفاوو , ۱ مكاحلاو
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 لاق E ّيبنلا نأ هدنعو مرثألا ركب وبأ هجرخو . هركذو «لماوكلاب كيلع» مكاحلا

 .ءاعدلا اذه ركذو «؟هحتاوفو ملكلا عماوجب يذخأت نأ كعنم ام» :اهل

 ريثك ِءاعدب لك هللا لوسر اعد : لاق ةمامأ يبأ ثيدح نم «”يذمرتلا جرخو
 ءًئيش هنم ظفحن مل ريثك ٍءاعدب توعد هللا لوسر اي :انلقف ءأئيش هنم ظفحن مل
 رخو كلاش انإ مهلا :نولوقت ؟هلك كلذ ممي ام ىلع مكّدأ الا :لاقف
 تنأو دمحم كين هن ًاعتسا ام رش نم كب ڈوعنو «دمحم كيبن هنم كلأس ام
 . «هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءغالبلا كيلعو داتا

 ءاعد يف لوقي ناك ةي ّيبنلا نأ ةملس مأ ثيدح نم هريغو يناربطلا هجرخو
 «هرخآو هلوأو «هعماوجو «همتاوخو «ريخلا م حتاوف كلأسأ 2 مهللا» : ليوط هل

 ,2©(هنطابو «هرهاظو

 مهللا :لوقيو وعدي هل أنبا عمس صاقو يبأ نب دعس نأ “*«دنسملا» يفو ٠
 رانلا نم كب ذوعأو ءاذه نم اّ اهقربتسإو اهميعنو ةئجلا كلأسأ ينإ

 ,ريثك ٌرش نم هللاب تذّوعتو ريثك اريح هللا تلأس دقل : لاقف ءاهلالغأو اهلسالسو
 هذه أرقو ءءاعدلا يف نودتعي موق نوكيس هنإ» : لوقي يك هللا لرب تي ينإو

 نإو ٥[ : فارعألا] 4َنيدمْعُملا ٌبحْيال هن ةيفخشو ًاعرضت 0 ةيآلا
 . لمعو ,لوق نم اهيلإ ترق امو خلا كلاسأ ا مهللا :لوقت نأ كبسحب

 هجام نباو .(1۳۹) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ١-1٤۷. 45و ۱۳٤/۹ دمحأ هاور )١(

 . يبهذلا هقفاوو 57١/1١-2077, مكاحلاو .(859) نابح نبا هححصو ؛(3845)

 وهو .ميلس يبا نب ثيل هدنس يف نأ عم بیرغ نسح ثيدح :لاقو «(۴۹۲۱) مقر (۲)

 . ظفحلا ءيس

 ءيبهذلا هقفاوو ٠۲١/١ مكاحلا هححصو .(1/11)/ 75 ؛ريبكلا» يف يناربطلا هاور (۴)
 . ۲۳۸/١ نابح نبا ريغ هقثوي مل «ةملس مأ نع هيوار ديبع يبأ نب مصاع هدنس يف نأ عم

 . دعس ىلوم ةلاهجل فيعض هدانسإو . 5و ١ال؟/١1 (5)
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 .« لمعو ,لوق نم اهيلإ برق امو رانلا نم كب ذوعأو
 فلخ ةالّصلا يف لوقن انك :لاق .دوعسم نبا نع ٠«نيحيحصلا» يفو

 ىلع مالسلا «ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا « هللا ىلع مالسلا : كي هللا لوسر
 َدعق اذإف .مالسلا وه هللا نإ» : موي تاذ هَ هللا لوسر انل لاقف .نالفو نالف

 كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تاّيحتلا :لقيلف ءةالصلا يف مكّدحأ

 اهلاق اذإف «نيحلاّصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالّسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبلا اهيأ

 ٌدهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ضرألاو ءامسلا يف حلاص هلل دبع لك تباصأ
 .«ءاش ام ةلأسملا نم ٌرّيختُي مث «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ

 ريخلا حتاوف لع ايك هللا لوسر نإ :لاق دوعسم نبا نع («دنسملا» يفو
 انتالص يف ُلوقن ام يردن ال انك انإو «همتاوخو هحتاوفو ريخلا ٌعماوج وأ .هعماوجو
 . ملعأ هللاو .هرخآ ىلإ هركذف «هلل تايحتلا :اولوق» :لاقف ءانمَّلع ىتح

 ىلع هللا ىلصو «هدحو 5 دمحلاو باتكلا رخآ

 ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس

 ليكولا معنو هللا انبسحو

 )١( ملسمو ,(878) يراخبلا هاور )5 4٠(., «نابح نبا حيحص» رظناو )19144(-)1١1461(

 و)ة١196( و)١1965(. 1

 كلام نب فوع همساو . نصوحألا يبأ ريغ نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو )۲( ١/٤٠۸

 . ملسم لاجر نمف «يمشجلا
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 هو 2

 : نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 : ني هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ٌيرعشألا كلام يبأ نع

 ٦ «. .نازيملا المت هلل دمحلاو «ناميالا رطش ٌروهطلا»
 نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 لجو رع هبَر نع يوري اميف ب يلا نع «هنع هللا يضر َرذ يبأ نع
 مكنيب ُهَتلَعَجو يك وعلا يدابع اي» انا

 ۳۲ <. اوفئلاظع الف امرحم
 ورو ا ثيدحلا

 اولاق ل هللا لوسر باحصأ نم اسان نأ هنع هللا يضر زذ يبا نع
 يلصن امك َنولصي «روجألاب روثدلا لهأ َبَهَذ هللا لوسر اي : دلك ّئبنلل
 لعج دق سيلوأ» :لاق «مهلاومأ لوضفب نوقدصتيو «موصن امك نوموصيو
 هك 2 ؟نوقدصت ام ْمُكل هللا
 : نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 نبك : هم هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 الا « . .سمشلا هيف ٌعلظت موي لك ةقدَص هيلع _ سانلا ّنم ىَمالّس

 :نورشعلاو ا

 ك فب يبثلا نع هنع هلل يضر ناعمس نب ,ساوشلا ِنَع
 نأ تُهمركو سفت يف كاح ام ل قلخلا نسخ < ٌربلا»

 ۹۳ . «ٌساّنلا هيلع لطي
 :نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 ُتلجو .ٌةظعوم ب هللا لوسر انظعو :لاق هنع هللا يضر ضابرعلا نع
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 ۱۹ «. .ةعاّطلاو عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ» . . . .بولقلا اهنم

 :نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 لمعب ينربخأ هللا لوسر اي :ُتلق :لاق هنع هللا يضر ذاعم نع
 مط نع كلاب تقلا لاق ناحلا نما ا و حبلا نفعا

١5 NE SENS 

 نوئالثلا ثيدحلا :

 ضرف هللا لإ : لاق يب يِبَنلا نع نع هللا يضر ينشخلا ةبلع نع
 10۹ ارد ذاق د ك2 ءاهوعيضت الف .ضئارف

 : نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا

 001 ل هللا a اذإ لمع ىلع ل هللا كودو اي

 ا يدي يف او ا كب اذا يف دهزا» :لاقف

 €V .«سانلا

 : نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

Eلاو علا  e Eلاك  

 ۰۷ «رارض الو ٌررض ال»

 :نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ن رو اا لرو ا ارت شا: يكفر اع نما وع
 ا نكلو مهءامدو موق لازمأ E عدا «مُهاوعدلب الا

 فحل انا نم ىلع لاو يعدملا ىلع

 :نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 نم» لوك ال هللا ل : لاق يردُحلا دش نع

 مل نإف .هناسلبف عطتسي مل ْنِإف هديب هرّيغيلف ًاركنُم منم ىأر
 4۳ «ناميإلا ٌفعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي

 : نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 ءاودساحت ال» : ب هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
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 oV ثيدحلا «. . .اوُربادت الو ءاوضغابت الو ءاوشجانت الو

 : نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا

 نمؤمنع سفن نم» : لاق يَ يبنلا نع «هنع هللا يضر ةريره يا نع

 ۸٤ «. .ةمايقلا موي برك نم ٌةبرك هنع هللا سفن ءايندلا برك نم برك

 :نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 هبر نع يوري اميف يي هللا لوسر نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 مث تاشيسلاو تانسحلا بتك لجو رع هللا نِإ» :لاق ىلاعتو كرابت

 11 «. . .كلذ نب

 :نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا

 ىلاعت هللا َّنإ» : هيك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع

 ۳۰ ثيدحلا «. . . برحلاب هتنذا ٌدقف ايو يل ىداع نم :لاق

 : نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 زواجت هللا َّنِإ» :لاق لَك هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر ساّبع نبا نع

A E EE۳۹۱  
 : لوألا لصفلا

 ضن نايسنلاو أطخلا ىف

 : يناثلا لصفلا

 ۳۷۰ هوركملا مكح يف

 :نوعبرألا ثيدحلا
 :لاقف . ّيبكنمب ب هللا لوسر ذخأ :لاقا ايا ا

 ۳۷٦ «ليبس رباع وأ «بيرغ كنأك ايندلا ىف نكد

 :نوعبرألاو يداحلا ثيدحلا

 : لك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 ۳4۳ «هب تئج امل اغ ءا نوکی ىتح مكدحأ نمي الر

 : نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 :لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاق «هنع هللا يضر ِكلام نب سنأ نع
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 كل ترفع ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدا نبا اي :ىلاعت هللا لاق»

 f ثيذحلا « . . .كنم ناك ام ىلع
 :نوعبرألاو ثلاثلا ثيدحلا

 ضئارفلا اوقحلأ» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 4۹ «ركذ لجر ىلوألف ضئارفلا تقبأ امف ءاهلهأب

 0 : نوعبرألاو عبارلا ثيدحلا

 مد طع ةا لا :لاق لك يبنلا نع اهنع هلل يضر ةشئاع نع

 4۸ (ةدالولا مّرحَت ام

 :نوعبرألاو سماخلا ثيدحلا

 44° .٠ . .ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا

 :نوعبرألاو سداسلا ثيدحلا

 اک يبنلا نأ ٌيرعشألا و سا هيبأ نع ةدرب يح نع

 (؟يهاّمو» :لاقف ني م ا اب ملا ىلإ ةففي

 ء لسعلا 8 ٠ لاق ؟عَتبلا امو : ةدرب ئال ليقف رْوُسِمللاَو متبلا ۰ لاق

 ٦ مارح ركسُم لکو :لاقف ءريعشلا دبن ُرْزِملاو
 :نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا

 ًالَّمام» :ِهلك هللا لوسر ٌتعمس :لاق بركي دعم نب مادقملا نع
 ۷ ( . . .نطب نم ًارش ُءاعو ّيمدآ
 :نوعبرألاو نماثلا ثيدحلا

 عبرأ» :لاق لَك يلا نع اا يضر ورسع نب هللا دبع نع

 ةلضخ هيف تناك هيف لهم ةلصخ تناك نإو ءًاقفانُم ناك هيف نك نم

 °۸ (« . . .اهعدي ىتح قافنلا نم

 :نوعبرألاو عساتلا ثيدحلا

 ىلع نولكوت مكن ول» : لاق لب يلا نع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع
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 4۹٦ «اناطب ورتو ءًاصامخ ودغت «ريطلا قزري امك مكقزرل هلكوت یح هللا
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